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Hüdâî Efendi bak. Abdülhay

Hüdâî Mahmud Efendi Seferîhisar-

ldr. Tahsille müderris olup Bursa'da

Muhyiddn Üftâde Efendi'nin müridi

oldu. Hilafetten sonra Üs^cüdar'da za-

viye kurmutur. 1002'de (1593/94)

Fâtih Camii vaizi olup ^âiz akçe vazi-

fe verildi. Sonra zaviyeleri mescidini

cami edip hatipliine kendi geçti ve

Cuma vaazmdan vazgeçerek Üskü-

dar'da Mihrimâh Sultan Camii'nde

perembe günleri vaaz e vdedi. Sultan

Ahmed Camii biünce ayn ilk pazar-

tesi günleri orada da vaaz etti. 1038'

de (1628/29) vefat eylemitir. Celvetî

tarikinde pîr ve reisdir. Tarikate agâh

kâmil bir eyh olup tefsirlere müraca-

at etmedii halde tefsirini yazm, ta-

mama yakm mecalis-i :efsir-i erifi

olup Türkçe ve Arapça manzum ve

mensur risaleler. Kadar Risalesi,

Mecmaü 'l-Fazâ il Risa lesi^ ilâhîleri

,

Divan' vardu'. Evlâdndan Evliya

Mehmed Efendi ile Mustafa Ebrâr

Efendi 1004'de (1595/96), Ali Murta-

za lOlO'da (1601/02), Abdülvâhid

Efendi 1020^de (l6ll). kz Aye
1009"da (1600/01) ve Ümmügülsüm
Hanm 1021'de (l6l2) vefat etmele-

riyle evlâdnn arkasn almtr. Ad
geçen evladyla ve Mihrimâh Sul-

tann kz Aye Hanm Saltan ve sad-

razam Halil Paa'nm olu ve oullar-

nn lalas ve birinci der\rii olup

1038'de (1628/29) vefat eden eyh
Mustafa hepsi bir türbede medfun-

durlar. Damad Üsküdarî VIehmed

Efendi'nin oullan ve mevâlîden

Mustafa Efendi ile eyh Abdülhay

Hevâî Efendi'dir. Hüdâî müridlerin-

den Abdürrahim Efendi Bursa'da

Eminbey Mahallesi'nde mürid ve

eyh olup 1054'de (l644) vefat ede-

rek orada defnolundu. Hüdâî'nn ve-

fatnda müridlerinden Muk'ad Ahmed
Efendi'nin 1049'da (1639/40) vefatn-

da torunu Mes'ud Efendi, 1067' de

(1657) vefatnda Cennet Mehmed
Efendi, 1075'de (1664/65) Gafûrî Mah-

mud Efendi, 1078'de (1667/68) Meh-

med Efendi, 1080'de (1669/70) Musta-

fa Efendi, 1090'da (1679) Selâm Efen-

di, sonra Halil Efendi, sonra yine Se-

lâmî Efendi, sonra yine Mustafa Efen-

di, 1123'de (1711) Dede Mehmed
Efendi ve 1137'de (1724/25) Üsküda-

rî Osman Efendi, ll40=da (1727/ 28)

damad Ya'kub Efendi, ll49'da (1736/

37) Selâmî halifelerinden Fstkl Tek-

kesi eyhi Bursal Mehmed Efendi,

11 58'de (1745) vefaünda olu Musta-

fa Efendi, 1159^da (1746) Abdullah

Rfkî Efendi, 1184'de (1770) A'-efatmda

olu Nazif Efendi, sonra yine Mustafa

Efendi, sonra Mudanyah Ruen Efendi

ve azlinde Dülgerzâde, tekrar Ruen
Efendi ve sonralar Ruen Efendi ve

evlâdlan eyh olmulardr. (r\^. 317/18)

Hüdaverdi bak. Zihnî Efendi

Hüdâverdi Paa Beylerden olup

Habe beylerbeyi, 998^de (1590) Van

beylerbeyi, 1003^de (1594/95) Kars

ve 1005'de (1596/97) Bosna beyler-

beyi olup 1006'da (1597/98) azledil-

mi ve sonra vefat etmitir. (lî. 270)

Hüdâverdi Paa Hüdâverdi Paa'

nn(-^) torunu, Sarho Ahmed Paa'

mn(-*) oludur. Babasnn vefatnda

Receb ll48'de (Kasm-Aralk 1735)

Dukagin paas oldu. 1183 (1790/70)

tarihlerine kadar Arnavutiua nâm
sald ve o sene vefat eyledi. Bunun
olu Sarho Ahmed Paa'dr(-^). (II.

270)

Hüdâverdi Paa (Mahmud Beyza-

de) Herseklidir. 1106^da (1694/95)
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Köstendil paas olup 1109'cia (1696/

97) Sentine muharebesinde buluna-

rak kurtulunca îkodra beylerbeyi ol-

du. ni5'de (1703/04) Kurt Paa ile

stanbul'da bulunarak ordu ile Edir-

ne'ye gitmiti. Sonra ayrlp 1121 'de

(1709) llbasan paas oldu. 1133'de

(1720/21) vefat eyledi. Olu Sarho

Ahmed Paa'dr(-^). (II. 270)

Hüdâyî Çelebi (Sadâ Musallas)

(Sala Muslîsi) 991 'de (1583) vefat

etti. Mûsikî ilminde mahir bir airdi.

(IV, 6287

Hüdâyî Mustafa Bey (Okçuzâde)

stanbulludur, Yeniçeri kâtibi ve ya-

yaba oldu. 978'de (1570/71) vefat

'

etti. airdir. (L 270)

Hüdhüd bak. Bedreddin

Hüknu Mehmed Çelebi Gelibolu-

ludur. lim tahsil etti. III. Murad devri

686 (1574-1595) ortalarnda vefat eyledi.

airdir. (L 239)

Hümâmî îzniklidir. II. Murad devri

(1421-1451) aiderindendir. "Hü-

mâm- Acemi"nin Snamasini tercü-

me eyledi. (IV. 629)

Hünkâr delisi bak. Ahmed Efendi

Hüsâm Beyzade bak. Ali Paa

Hüsâm Beyzade Kalemden yetiip

baruznâmeci ve III, Mehmed'e (hd

1595-1603) sancaa çktkta defterda-

r olmutur. Birkaç sene sonra Mani-

sa'da vefat eylemitir, (L 112)

Hüsâm Çelebi Kâtiplerden olup

eyh Hamdullahzâde Mustafa Dede'

den hat sanatn örenmitir. III. Mu-
rad devri (1574-1595) hattatlarndan-

dr. (L 112)

Hüsâm Giray II. Gazi Giray Han'n
oludur. Babasnn vefatnda stan-

bul'a gelip Yanbolu'da iskân edilmi-

tir. Kardei han olunca kalgay olmu-

tur. 1046'da (1636/37) vefat eyledi.

Cesaretinden 'Pehlivan" diye isim-

lendirilmitir. CI. 114)

Hüsâmeddin (tbn Meddas) Tokat-

ldr. Ulemadan olup 85 5 (1451) veya

860'da (1456) vefat etti. Camii vardr.

Eserleri: erh -i Avâmil, Reddiye-i

Devrân~ Sûfiys. (II. 111)

Hüsâmeddin Çelebi Hz. Mevlânâ

Celâleddin'in halifelerinden olup

671'de (1272/73) vefatnda posta

geçmitir. 22 a'bân 683'de (3 Kasm
1284) vefat etmitir. (L 110)

Hüsâmeddin Çelebi 999'da (1591)

vefat etmitir. Etyemez Mescidi'ni

yapmtr. (II. 112)

Hüsâmeddin Çelebi Tülbendçi

Mescidi'ni yapan hayr sahiplerinden

bir zattr. (L 114)

Hüsâmeddin Efendi Trabzon'da

müderris ve müftü iken 934'de

(1527/28) vefa: etti. Güzel ahlâk sahi-

biydi. (L 111)

Hüsâmeddin Efendi Anadoluludur.

96l'de (1554) vefat eyledi. Edip, hey-

betli ve vakurdu. Sultan Selim hama-

m yaknnda bir medrese ve mescid

yapt. Orada medfundur. Sakalnn
çokluundan 'papaz" adn almtr.

(L 111/12)

Hüsâmeddin Efendi Germiyan'da

eyhli kasabasmdandr. Müderris ve

iki defa Mara kads oldu. Ramazan

1002'de (Mays-Haziran 1594) vefat

etti. Olu Me /alîden brahim Efen-

didir(-^). (II. 112)

Hüsâmeddin Efendi Ohrilidir. Mü-
derris olup Ramazan 1008'de (Mart-

Nisan 1600) vefat ett. Temiz kalpliy-

di. (II. 113)

Hüsâmeddin Efendi Menteelidir.

Müderris olup Rebiyüle\^^el lOlO'da



(Eylül 1601) vefat etmitir. Sadru's-

ericüyz haiye yazm bir fâzld. (L
113)

Hüsâmeddin Efendi Ankaraldr.

eyh Ahmed Sârbân'm mürididir. 952'

de (1545) eyhinin vefatnda yerine

geçmitir. Cezbesi galip olmakla 964'

de (1557) teftiine emi:: verildi. Müa-
hede için hapsedildiinde ölü bulu-

narak zaviyesine defnedilmitir. Hali-

fesi Hasan Kabaduz : OlO'da (1601/

02) vefat etmitir. (II. 112)

Hüsâmeddin Efendi Sinopludur.

Müderris olup Safer 1018'de (Mays
1609) vefat etti. Âlîm ve sâlihdi. (II.

113)

Hüsâmeddin Efendi Müderris, son-

ra Sinop, Erzurum, Trablusam, Kü-

tahya mollas oldu. Azledilmi olarak

1032'de (1623) vefat eylemitir. Te-

miz dilli, sâdk ve hayrseverdi. Önce
içkiye dükün ise de sonradan düzel-

di. (L 113/14)

Hüsâmeddin Efendi "Hâce-i fesat

Müsveddesi" adn alri bir müderris

olup 1039'da (1629/30) vefat etmitir.

Olu.Mehmed Efendi'dir. (II. 114)

Hüsâmeddin Efendi Bursaldr.

eyh Alâeddin'in olu olup eyh
Mehmed Efendi 'den el alarak eyh
oldu. 1042^de (1632/33) vefat eyledi.

Bursa'da zaviyesinde medfundur,.

Mirat-t Kâinat telif eylemitir.'(5giu

Mustafa Efendi(-^), damad Muhyid-

din Efendi'dir(-^). (ÎI. 114)

Hüsâmeddin Eteriffl Boluludur. Ta-

lebeliinde ehzade Mehmed'in (IIÎ.

Mehmed) sünnet düününde bir kat-

ranl tulum icat edip kalabal onun-

la defetmekle "Tulumcu" nâmn al-m ve padiah tarafndan mülâzemet
ihsan buyrulmutur. Sonra müderris

ve molla olmu, Muharrem 1035 'de

(Ekim 1625) stanbul kads olarak

evvâl'de (Temmuz I626) ayrlmtr.

20 sene daha yaayp 1055'de (1645)

vefat eyledi. Ya 90' aknd. Mevlâ-

nâkap'da medfundur. Mescidi var-

dr. (L 114)

Hüsâmeddin Efendi Müderris olup

1186'da (1772/73) vefat eylemitir.

Isâgûciyi erh etmitir. Olu Fahred-

din Efendidir(-^). (II. 115)

Hüsâmeddin Efendi Mesnevîhân

olup Eyüp Camii'nde vaaz ve tefsir

ederdi. Hacca gidip dönüünde 1285

(1868/69) tarihinden sonra vefat et-

mitir. Özel türbeye defnedilmitir.

Yerine akirdi Mustafa Efendi Mesne-

vîhân olup 1295 (1878) tarihlerinde

vefat eylemitir. (II. 116)

Hüsâmeddin Efendi (BahâeddiH-

zâde) (Cizyedarzâde) Bursaldr.

Bahâeddinzâde de denir. Müderris,

zmir mollas ve evval 1257'de (Ka-

sm-Aralk 1841) Msr mollas oldu.

1260 (1844) tarihlerinde vefat eyle-

mitir. Olu sudûrdan Agâh Efendi'

dir. (L 115)

Hüsâmeddin Efendi CeU^â^;^
Eyüplüdür. limve^^^p^^î ^^^^
zâhid, sâlüp^rSice seneler Fâtih Ca-

™i^^âiz olmutu. Sesi güzel oldu-

-fundan 1002'de (1593/94) imam-
sultanî olup birkaç sene sonra azle-

dildi. 1025'de (1616) vefat etmitir,

içkiye dükündü. Bu hali gözden
dümesine sebep olmutur. Olu Ab-

dülfettâh Efendi 'dir(->). (L 113)

Hüsâmeddin Efendi (Kara Çelebi)

Karamam Nianc Mehmed Paa'nn
kardeidir. Kad olup 920'de (1514)

kadlktan dönüte vefat etti. Olu
Hicrî Mehmed Efendi'dir ki, Kara Çe-

lebizâdelerin babasdr. (II. 111)
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Hüsâmeddin Efendi (Koca) Amas-
yaldr. Müderrislerden olup 96rde
(1554) vefat etti ve Eyâip'e defnolun-

du. Menâr erhi îh Meleke hâiye
yazmtr. (L 112)

Hüsâmeddin Efendi (Sâlihzâde)

Es'ad Efendi'nin oludur. Müderris,

molla, Mekke payesi olmu ve 1222'

de (1807) vefat eylemitir. (II. 115)

Hüsâmeddin Efendi (a) Teb-

riz'de dodu, il Bâyezid zamamnda
Anadolu'ya geldi. Sonra Mekke'de
oturup bir müddet okudu. 955 'de

(1548) dönerek müderris olup 964 'de

(1557) vefat etti. afiî mezhebinden
hadis ve fkhda mümtazd. Kaside-i

Bür'eye erh yazmtr. (IL 112)

Hüsâmeddin Hasan Bey Derya
beylerinden olup IV. Murad devrinde

(1623-1640) vefat eylemitir. Bir mes-

555 cid yapt. Olu Ali Paa'dr. (II. 114)

Hüsâmeddin Hasan Çelebi Karasi-

li Mehmedn oludur. Sahn müderri-

si olup Bursa, Edirne ve sonra 953'de

(1546) stanbul kads olup 954'de

(1547) azlolunmu ve Sahn müderris-

jigine geri dönerek 957'de (1550) ve-

îlir. Edip, kerimdi. Çameuy-
cu MescidTlfe-Sajîiatya Medresesi'ni
yaptrmtr. (II. 111)

Hüsâmeddin Hüseyin Hu>s^n
Tebrizî'nin oludur. ran'dan Anado-^

lu'ya gelip Sahn müderrisi oldu. II.

Mehmed (Fâtih) Eyüp'e giderken, evi

yol üzerinde olduundan erbet ik-

ram eyledi. 880'de (1475/76) vefat et-

ti. Kitab çoktu. (IL 111)

Hüsâmeddin Hüseyin Çelebi Meh-
med'in oludur ki, Karasili Hasan Çe-

lebi'nin kardeidir. Ulemâdan olup

Sahn müderrisi oldu. 947'de (1540/

41) vefat eyledi. Zahir ve bâün ma-
murdu. (II. 111)

Hüsâmeddin Hüseyin Efendi Ab-

durrahman'm oludur. Müderris,

Bursa kads oldu. 926''da (1520) vefat

etti. erh-i Tecrid/e Mevâktfve Sad-

m'5-^^na haiyeleri, Zikr-i Cehri Ce-

vaz risalesi ve Hz. Peygamber'e dair

bir risalesi vardr. ClL 111)

Hüsâmeddin Hüseyin Efendi Edir-

ne taraflarndan 1227'de (1812) Bâb-
Defterî'de bamuhasebe kalemine

çerag olup 1232'de (1817) Divan-

Hümâyûn kalemine nakleylemi, ça-

vuba kesedar yamaklna, yine

bu senenin e^a^âlinde (Agustos-Ey-

lül 1817) çavuba kesedarlma,
ewâl 1239'da (Haziran 1824) tura-

kelik memuriyetine, 1240'da (1824/

25) hâcegânlk rücbesiyie ikinci defa

çavuba kesedarlma, 1241 'de

(1825/26) kethüds bey mühürdarl-
na, ewâl 1244'de (Nisan 1829) Hu-
lusi Paa hazinedarlna, 1249'da

(1833/34) Balkhane nezâretine, 125r

de (1835/36) tuz emânetine, 1253'de

(1837/38) su nezâ:;etine tayin edilmi

ve sâlise nian ihsan bu^orulmutur.

1258'de (1842) anam müdürlüüne,
Muharrem 1260'da (Ocak-ubat 1844)

Tophane-i Amire müdüriyetine, Zil-

hiccesinde de (Aralk 1844) ûlâ sân-

siyle gümrük emini vekili tayin olun-

4u. 126l'de (184-5) Midilli, 1262-de

(1044) Denizli kaymakam, 1263'de

(1847) ikinci defa anam müdürü,

1264'de (1848) ebniye-i mîriye mü-
dürü ve SelimryT^Ettasniina emmT7'

1269'da (1852/53- asaleten gümrük
emini, Rebi}âile\^^el 1272'de (Kasm
1855) ûlâ snf- evveli litbesiyle eh-
remini olmu ve Zilhicce 1273'de

(Austos 1857) bâlâ olup birinci lit-

beden mecidiye nian ihsan buyu-

rulmutur. 1274'dt (1857/58) Meclis-i



Vâlâ azas, Safer 1275'de (Eylül 1858)

Refia Sultan kethüdâs:, 1280^de (1863/

64) Bagdad Vilayeti kap kethüdas

oldu. 1298^de (1881) /efat eyledi. Ve-

fa Türbesi'nde medfundur. Zengin ve

yumuak huyluydu. Reid Paa'ya

ball fazla olup air Nihad Beyle

karlkl latifeleri vardr. Olu Sala-

haddin Bey ehremaneti müfetti-i

umumîsi olup dier olu Fahreddin

Bey'dir. rii. 116/1")

Hüsâmeddin Mustafa Efendi Mü-
ueccimbas Mehmed Rakm Efendi'

nin oudur. Müderris ve Zilhicce

1275de (Haziran 186l) Bursa mollas

oldu. 1277'de (186C/61) azledilmi

olarak vefat etmitir. Beyazt'da ba-

basnn yanma defnediimitir. Olu
Rakm Mehmed Efendi^dir(~^). (II.

115; II. 366)

Hüsâmeddin Ömer Efendi (Âtfzâ-

de) Sudûrdan Celâl Efendimin toru-

nudur. 12l4xie (1799/1800) dodu.
1246 'da (1830/31) ta^rir memuru ol-

du. Rebi^âilâhir 1264^de (Mart 1848)

Selanik mollas olup ardndan bilâd-

hamse, Mekke ve Sater 1266'da (Ara-

lk 1849/Ocak 1850) stanbul payele-

rini elde eylemitir. Sonra Anadolu

payesi ve Meclis-i Maarif azas olup

Safer 1274'de (Eylül-Ekim 1857) Mec-

lis-i Maarif reisi, Zilka'de 1276'"da (Ma-

ys-Haziran 1860) Anadolu kazaskeri

oldu. Muharrem 1278'de (Temmuz
1861) Rumeli payesi oldu. 11 Cemazi-

-yttev%'.el 1280'de (24 Ekim 1863) ey-
hülislâm öldür 2"" lle^>i^-üle\.%:el_1283;

de (9 Austos 1866) ayrld. 6 Cemazi-

yeiev^^el 1285^de (25 Austos 1868)

Mecâlis-i Aliye'ye memur oldu. 25 Sa-

fer 12S8'de (16 Mays 1871) vefat etti.

Haydarpaa'da medfundur. Âlîm, iyi

huylu, halim, zarif, alçakgönüllüydü.

Tarihle ilgilenirdi. Hayatn yalnzlkla

geçirmitir. (II. Il6)

Hüsâmeddin Paa Kalem ehli olup

badefterdar ve sonra vezir olmutur.

Msr'a giderken I. Selim (Ya\az), se-

fer hususunda niyetini açkladnda,
bu seferin mükül olacan belirtme-

si gözden dümesine sebep olmu ve

922'de (1516) katledilmitir. Safd. (L
111)

Hüsâmeddin Paa Canm Hocazâde

Mehmed Paann tomnu olup "Mem
dilzâde'' diye babas tarafndan öh-
ret almtr. Tersanede rütbe alarak

tersane kethüdas olmutur. Safer

1172"de (Ekim 1758) azledilip mîrimî-

ran ve Midilli mutasarrf oldu. Zilhic-

ce 1183'de (Nisan 1770) vezirlikle

kapdan- deyâ olmutur. Çeme'de
bozguna uram, bir beyaz entariyle

kurtularak zmir'e gelmi ve bunun
üzerine Muharrem 1184'de (Mays

1770) azledilip Gelibolu'da ikamete

memur edilmitir. Rebiyüle\^^el 1184'

de (Temmuz 1770) üzüntüsünden

vefat etti. Olu Hamdullah Bey çek-

dirme kapdan olmutur. (II. 114/15)

Hüsâmeddin Paa Enderûnludur.

III. Selimdin adamlarndan olduun-

dan tahta çknda (1789) kahveciba-

oldu. Yükseliini zamann nüfuzlu-

lar çekemediinden 2 Muharrem
1207xle (20 Austos 1792) vezir rüt-

besiyle Bosna valiliine gönderilmi-

tir. 12irde (1796/97) Hotin ve Sela-

nik valisi olup Cemaziyele\^.^el 1212'

_de (Ekim-_Kasn J^797)_ vefat eylemi-

tir. Tedbirliydi. Olu Mehmed 'Bey'

dir(-^). (L 115)

Hüsâmeddin Paa Fâzl Mustafa Pa-

a evlâdmdandr. Babas sayesinde

mîrimîran olmutu. 19 Safer 131
5
"de

(20 Temmuz 1897) vefat ederek
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Eyüp'de babasnn yanma defnedildi.

(IV. 851)

Hüsâmeddin Uakî Tarikat sahibi

bir eyh olup II. Selim devrinde

(1566-1574) vefat eylemitir. Kasm-
paa'da zaviyesi vardr. Oullar ule-

mâdan Mustafa Efendi, Abdülaziz

Efendi ve Abdürrahim Efendi'dir. Ab-

dürrahim Efendi'nin olu Abdülbâkî

Efendi ve onun olu 11 36'da (1723/

24) vefat eden Hasib Efendi'dir. Hü-
sâmeddin evlâdndan bir Hamza
Efendi olup genç yata vefat eylemi-

tir. Onun olu müderris brahim
Efendi evval 1088'de (Aralk 1677)

vefat etti. Hüsâmeddin evlâdndan,

kadlardan Mehmed Efendi 11 55 'de

(1742) vefat etti. Okmeydan'nda
medfundur. Bunun damad smail

Paa'dr. Bunun olu Said Efendi'dir

650 ki, 1196'da (1782) vefat etti. Onun
olu brahim Mes'ud Efendi Zilhicce

1183'de (Nisan 1770) vefat etti. Bir

Uâkîzâde de sudûrdan Abdullah

Efendi'dir ki, olu Sadreddin Meh-
med Efendi 1138'de (1725/26) Haleb

ve ll48'de (1735/36) am mollas

olup o sene am'da vefat etti. Uakî-
zâdelerden Yahya Tevfik Efendi mü-
derrisdi. Kardei Sadreddin Sadr Efen-

di ilmiyeden mülâzim iken 1158'de

(1745) vefat etti. airdir. Torunlarn-

dan biri de müderris Derunî Ali Efen-

di'dir ki, 1200'de (1786) vefatla Eyüp'e

defnedildi. Sudûrdan Abdullah Efen-

di'nin oullarndan Lâleci Abdullah

Efendi kad oln_on_TT_nMu Baödad

mollas Osman Efendi'dir. Zilhicce

1122'de (Ocak-ubat 1711) vefat ey-

lemitir. Torunlarndan biri Abdülhâ-

lik Efendi olup 1211 'de (1796/97)

Galata mollas olmutur. Torunlarn-

dan biri Said Efendi, bir dieri de Ba-

hâeddin Mehmed Efendi'dir ki,

1254'de (1838) Yeniehr-i Fenâr mol-

las olarak vefat etmitir. (II. 112) ,

Hüsâmzâde bak. Abdurrahman Efen-

di; Fahreddin Efendi; Mehmed Efen-

di; Mustafa Efendi

Hüseyin (Fetvac) 1098 (1687) fesa-

dnn elebalarndan olduundan
baçavu olmutur. 1099'da (1688)

katledildi. (II. 198)

Hüseyin Aa L Mehmed'in (Fâtih)

(hd 1451-1481) otagcba olup vefa-

tnda Çayrba Mescidi'ne defnedil-

di. (II. 182)

HüseyinAa Bâbüssaâde aas olup

II. Bâyezid devrinde (1481-1512) ve-

fat eyledi. Küçük Ayasofya'y kilise-

den camiye çevirdi. Bir de mektep

yapt. Orada türbesinde medfundur.

(II. 182)

Hüseyin Aa Yükselerek cebeciler

kethüdas ve 991 'de (1583) kapclar

kethüdas oldu. Sonra ayrld ve daha

sonra vefat etti. (L 184)

Hüseyin Aa Hadmdr. Üsküdar'da

bir mescid yapt. 995 'de (1587) vefa-

tnda oraya defnedildi. (II. 184)

Hüseyin Aa Galata Saray aas
olup 1003'de (1594/95) vefat etti. Be-

yoglu'ndaki Aa Camii'nin bânîsidir.

(L 185)

Hüseyin Aa Müteferrikadan olup

Zâl Mahmud Paa'nn kâtibi olmu-
tur. Sonra serdâr yannda nüzû]__£iPih

ri^RebiyüLâhir_l-aO^'de"(Öcak-ubat

1592) Erzurum defterdar oldu. 1003'

de (1594/95) sipahiler aas olup

sonra vefat etti. (L 185)

Hüseyin Aa Kürkçübadr. 102
2
'de

(1613) Kürkçü Mescidi'ni yapt. Min-

berini Fatma Hanm koydu. (II. 186)



Hüseyin Aa Muslî Aga'nm damad-
dr. Ocakta ilerleyip kul kethüdas ol-

du. 1026 'da (1618) yeniçeri aas
olup az müddette ayrld ve sonra ve-

fat eyledi. (II. 1S7)

Hüseyin Aa Yeniçeridir. 1035 'de

(1625/26) kul kethüdas ve ardndan
sekbanba oldu. Bir-iki sene sonra

azledildi ve vefat etti. (L 188)

Hüseyin Aa llarahisarldr. Zilhicce

1053'de (ubat 1644) sadrazam ket-

hüdas oldu. 1055'de (1645) azledil-

mi ve sonra vefat etmitir. (II. 191)

Hüseyin Aa Baltac olup musahibe
Makbule Hatun ile evlenince kapc-
ba ve Sultan brahim devrinin (1640-

1648) gözde kiilerinden oldu. Sonra

gözden dütü ve vefat etti. (II. 191)

Hüseyin Aa Yükselerek mîrahûr-

evvel olup Ramazan 1060'da (Eylül

1650) vefat etmitir. Üsküdar'da Nuh-
kuyusu'nda medfundur. Evlâdndan

biri smail Aga'dr(-^). (L 191)

HüseyinAa ^ eniçeri silahdar aal-
ndan emekli ve sonra "Çnar
Vak'as"n baktmakla ekyadan ol-

du. Vak'adan sonra elde edilip

1066^da (1656) ;^âtlolundu. (L 193)

Hüseyin Aa Kara Hasan Aga'nm
olu ve Koca Muslihiddin Aga'nm
damaddr. Yeniçeri Oca'ndan ye-

timi ve 105
4
'de (1644) kaynpederi

sekbanbal Duna terk eylemitir.

Azilden sonra Ramazan 106rde
(Austos-Eylül 1651) yeniçeri aas
olup Zilhicce'de (Kasm-Aralk 1651)

azledildi. Devlet müaviri olarak ev-
val 1067 'de (Temmuz 1657) Köprülü

Mehmed Paa':n azline çalrken
aniden vefat etmitir. Akll ve tedbir-

liydi. Olu Mus:afa Paa'dr. (L 193)

Hüseyin Aa Enderûnludur. Yükse-
lip kiler kethüdas olup 1084'de

(1673/74) kapcba olmu, sonra

vefat eylemitir. (L 195)

Hüseyin Aa Yeniçeridir. Srasyla

zaarcba olup 1094 'de (1683) Us-

turgon'da kazaen vefat etmitir. (II.

196)

Hüseyin Aa Enderun'da yetiip ri-

kâbdar-i ehriyârî olmutur. 1102'de

(1690/91) saraydan ayrld. Daha
sonra vefat etti. (L 200)

HüseyinAa ''Yalnz Kürek damad"
denir. Kapcba olup derya beyle-

rinden olmutu. 1106'da (1694/95)

vefat eylemitir. (L 200)

Hüseyin Aa Suba olup 1115

(1703) karklnn reislerinden bi-

riydi. Bu ak tutulup Boazkesen
Kalesi'nde katledildi. (L 202)

HüseyinAa Haleblidir. Damad Ha-

san Paa'nm adamyd. Kapcba
iken Cemaziyeiâhr lll6'da (Ekim

1704) katiolunmutur. Arkada casus

Cüce Hamza da vatan olan Harput'a

sü-üldü. (îî. 203)

Hüseyin Aa Antalyaldr. Kardei
Osman Aga'nm sadâret kethüdâlm-
da 1122'de (1710) sipahiler aas ve

sonra Tersane-i Âmire emini oldu.

Ancak hainlii aça çknca 1127'de

(1715) Magosaya sürülüp katledil-

mitir. Ba ibret için Harik Meyda-
n'na kondu. Dolmabahçe'de Çakr
Dede Mescidi'ni yenileyerek bir cami

yapt. Kz Fatma Hanm da hayrat sa-

hibiydi. (L 205)

Hüseyin Aa Köse Halil Paa'nm
kethüdas olup 1127'de (1715) Mora
tahririne memur olup sonra vefat et-

mitir. (L 205)

Hüseyin Aa Bedesten kethüdâl-

mdan surre emini olmutur. 29

a'bân 1139'da (11 Nisan 1727) vefat
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etti. Damad Hac smail Aa, llSTcie

(1738/39) vefat etti. Üsküdar'a defne-

dildiler. (L 207)

Hüseyin Aa Yeniçeridir. stanbul

aas, turnacba, sekbanba oldu.

Il67'de (1753/54) vefat eyledi. Top-

kaprda medfundur. Bir mescid na
etti. (L 209)

Hüseyin Aa Râgb Paa'nm karaku-

ladr. Muharrem 11 72 'de (Eylül

1758) haseki, Muharrem 1174"de

(Austos 1760) bostancba oldu.

a'bân'da (Mart 1761) azledildi. Son-

ra vefat eylemitir. (L 211)

Hüseyin Aa Enderun'da baça\Ti,

sonra silahor olup 5 Zilka'de 1179'

da (15 Nisan 1766) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. (L 212)

HüseyinAa Sarayda yetiip berber-

ba ve trnakçba olarak emekliye

ayrlmt. 1184xie (1770/71) vefat et-

ti. Eyüp türbesi yaknma defnedildi.

(L 442)

Hüseyin Aa Beiktaldr. Yeniçeri

Ocamda yetiip Muharrem 1187'de

(Nisan 1773) kul kethüdas olarak o

sene azledildi. Sonra vefat etti. (L

215)

HüseyinAa Kelleci Osman Paamn
damaddr. Yeniçeri Ocamda turna-

cba oldu. 1190'da (1776) vefat eyle-

di. Edirnekapfda medfundur. (L 215)

Hüseyin Aa Krmhdr. 117rde

(1757/58) mîrahûr ve sonra kapclar

kethüdas oldu. Sonra baka görev-

lerde bulundu. 11 Zilka'de 1196'da

(18 Ekim 1782) ^'efat etti. Üsküdar'da

medfundur. (L 215)

Hüseyin Aa Bostanc Ocamdan
yetiip ll68'de (l~54/55) bostancba-

olarak Safer 1170'de (Kasm 1756)

azledilmitir. Baka göre\4erde bulu-

nup 1197'de (1783) vefat etti. Seyitah-

metderesime defnedilmitir. (II. 215)

Hüseyin Aa Enderun'da yetiip çu-

kadar- ehriyârî olup Rebiyülâhir

1195'de (Nisan 1781) mirâhûr- ev-

vellik ile saraydan çkt. 1197'de

(1783) azledilmi ve 1198'de (1784)

silahdar bölüü aas olup 1199'da

(1785) azledilmi ve sonra vefat eyle-

mitir. (II. 215/16)

Hüseyin Aa Rizelidir. Bostanc

olup 11 55 'de (1742) bostancba ol-

du. a'bân 1159'da (Austos-Eylül

1746) azl ve emekli edildi. Vefat ta-

radadr. Damad haseki Mehmed
Emin Aa 20 Rebiyülâhir 1200'de (20

ubat 1786) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. (II. 208)

Hüseyin Aa Silstrelidir. Ende-

run'da hazinedarba olup a'bân
1215'de (Ocak 1801) vefat etti. Kara-

caahmet'e defnedildi. (I. 217)

Hüseyin Aa Kadköyüdür. Cebeci

kethüdas olup 1227'de (1812) cebe-

ciba oldu. Sonra vefat etti. (L 220)

Hüseyin Aa Karaosmanolu olup

1232'de (1817) vefat eyledi. (L 220)

HüseyinAa Yeniçeridir. Kul kethü-

das oldu. Sonra kapcba ve gure-

bâ-y yemin aas olup sonra (1820'

lerde) vefat eylemitir. (II. 222)

Hüseyin Aa Alâiyelidir. Kapagas
lalalndan Muharrem 1228 'de

(Ocak 1813) hasodaba, Cemaziye-

lâhir 1237 'de (Mart 1822) bâbüssaâde

aas oldu. O senenin Zilka'desinde

(Temmuz-Austos) azledildi. Sonra

vefat etti. (L 221)

Hüseyin Aa Sipahiler kethüdas

olup ewâl 1238"de (Llaziran 1823)

vefat etti. Üsküdar'da medfundur. (II.

220)



Hüseyin Aa Yeniçeridir. Yükselip

kul kethüdas oldu. 1237"de (1821/

22) yeniçeri aas oldu. 25 Cemaziye-

lewel 1238'de (7 ubat 1823) azlo-

lundu. Sonra vefat etti. (II. 221)

Hüseyin Aa Enderun'dan yetiip

mabeynci ve Ali Aa'nm yerine ber-

berba oldu. 1 Rebi>âilâhir 1240xia

(23 Kasm 182^) aniden vefat etü. (L
222)

Hüseyin Aa Vâiide-i Atik Külliyesi

mütevellisi ve kapcba olup

1245'de (1829/30) vefat etti ve oraya

defnolundu. '^.^ine kapcbalardan
su mubayaacs Yeen Hüseyin Aga
bunun müveccihidir. (II. 222)

HüseyinAa Balkesididir. Bâbüssa-

âde aas olup 3 Muharrem 1255 xle

(19 Mart 1839) vefat etti. Haydarpa-
a'da medfundur. (II. 224)

Hüseyin Aa Kapcba ve duhan
gümrüü nazr: olmutu. Bu seneler-

de (18501er) vefat etti. (II. 225)

Hüseyin Aa Enderun'da hasoda
kethüdas olup 1273 (1856/57) tarih-

lerinde vefat etmitir. (II. 225)

Hüseyin Aa Saray aalarndan olup

bamusâhib oJdu. Zilka'de 127rde
(Temmuz-Austos 1855) dârüsaâde
aas olup Cemaziyelâhir 1273'"de (u-
bat 1857) azledildi. 1274"de (1857/58)

vefat etti. E^mp'de medfundur. (II. 227)

Hüseyin Aa Kzl Mescidin binii-

dir . (II. 186)

Hüseyin Aa Kileci olup Fereli Mes-
cidi 'ni bina eylemitir. Minberini tü-

tün mukataacs Hasan Aga koydu.

(II. 183)

Hüseyin Aa Zeytinciler Mescidi'ni

yapürmtr. (L 186)

Hüseyin Aa (Abdî Paal) Ende-
run'da ilerleyerek rikâbdar ve çuka-

dar- sultanî olarak azlolunmutu. Ce-

maziyelâhir 1223'de (Austos 1808)

valide sultan kethüdas oldu. Safer

1224'de (Mart-Nisan 1809) vefat eyle-

di. Süleymaniye'de medfundur. Olu
Arif Mehmed Bey'dir(-^). (L 219)

Hüseyin Aa (Baltac) (Hac) Yük-
selip lll6''da (1704/05) mîrahür- sâ-

nî olup azilden sonra vefat etti. (II.

204)

Hüseyin Aa (Benli) Kapcba ve

sipahiler aas ve 11 22 'de (1710) ce-

beciba oldu. Azilden sonra vefat et-

mitir. (L 204)

Hüseyin Aa (Bodur) Bosnaldr.
Enderun'da yetiip silahdar- ehriyâ-

rî olmutur. Sonra saraydan çkarld.
Cemaziyelâhir 1172'de (ubat 1759)

kapclar kethüdas olup 10 gün için-

de azledildi ve Edirneye sürüldü. B-
rakldktan sonra 1175'de (1761/62)

vefat eylemitir. Üsküdar'da Tunus-

bagfnda medfundur. (L 210)

Hüseyin Aa (Çakr) Enderûnlu
olup pekir aas, e\^^âl 1240 'da

(Mays-Haziran 1826) miftâh aas
olup sonra ihraç edildi. (L 222)

Hüseyin Aa (Çelebi2âde) Ahmed
Aga^nn oludur. Kapcba olup

1224^de (1809) cebeciba ve 1228^de

(1813) humbaracba olup sonra ve-

fat etti. (II. 220)

HüseyinAa (Eski) Mâbeynden ye-

tierek mîrahûr- sân ve e\^^el olup

azledilmi ve 992'de (1584) ikinci de-

fa mîrahûr- e\^^el olup a'bân 992'de

(Austos 1584) vebadan vefat etmi-
tir. (L 184)

Hüseyin Aa (Hac) Bostanc Oca
kethüdas olup Rebiyüle\^^el 1115'de

(Temmuz-Agustos 1703) bostancba-

olmutur. Receb lll6xia (Kasm
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1704) azl ve emekli olup 11 26'da

(1714) vefat eylemitir. Miskinler'de

medfundur. (II. 205)

HüseyinAa (Hac) Srasyla topçu-

ba olup azilden sonra Cemaziyelev-

vel 1145 'de (Ekim-Kasm 1732) ikinci

defa topçuba oldu. Birkaç sene ge-

çince azledilip 1155'de (1742) topa-

rabacba oldu. Azilden sonra 1171'

de (1757/58) vefat etmitir. nadiye'

de medfundur. (L 209)

Hüseyin Aa (Hac) Haseki iken

Rebiyülevvel ll6rde (Mart 1748)

bostancba olmutur. Rebiyülâhir

ll64'de (Mart 1751) ayrld. Safer

ll66'da (Aralk 1752) sipahiler aas
oldu ve sonra hacca gitti. Döndükten

sonra 29 Ramazan 1177'de (1 Nisan

1764) vefat etmitir. Üsküdar'da Tu-

nusba'nda medfundur. (L 211)

694 Hüseyin Aa (Hac) Köse Ali Paa
damad olarak kapcba olmu ve

hizmetleri devrederek hayli bir müd-

det gümrük eminliginde bulunmu-
tur. Tedbir ve sadâkati görülmekle

1183'de (1769/70) rikâb- hümâyûn
kethüdas oldu. Bir müddet sonra ay-

rld. Receb 1188'de (Eylül 1774) ve-

fat eylemitir. Oullar Mustafa Bey(~>)

ve Rüdî Ahmed Efendi(~+) ile birlik-

te üçü de Üsküdar'da Miskinlerde

medfundurlar. Dier olu Rüdî bra-

him Efendi'dir(-->). (L 213/14)

Hüseyin Aa (Hac) Hasodaba
olup 3 Ramazan 1207'de (14 Nisan

1793) vefat etti. Miskinler'de medfun-

dur. (L 216)

Hüseyin Aa (Hac) Sinopludur.

Bostanc Oca'ndan yetiip 1196'da

(1782) bostancba olup 26 Cemazi-

yelev\^el 1200'de (27 Mart 1786) azle-

dildi. Sonra kapcbalk ve bölük

aalklarnda bulundu. Sonra mîra-

hûr vekili olup 17 Muharrem 1227'de

(1 ubat 1812) vefat etti. Üsküdar'da

Tunusbagrnda medfundur. (L 219)

Hüseyin Aa (Hac) Azapkap Mes-

cidi'nin bânisidir. Minberini mescid

imam Ali Efendi koydu. (L 186)

Hüseyin Aa (Hasan Çavuzâde)
Kapcba ve Viranehir askeri ba-
buuydu. Bu senelerde (1850'ler) ve-

fat eyledi. (II. 225)

HüseyinAa (nekçi) Bostanc ket-

hüdâlgmdan 1097^de (1686) bostan-

cba olup 1098'de (1687) azledil-

mi, sonra 1103'de (1691/92) cebeci-

ba olup 1104'de (1692/93) azledile-

rek ve sonra vefat eti nitir. (II. 200)

Hüseyin Aa (Kanl Çavu) Yeni-

çeridir. Zagarciba iken çok adam
öldürmekle bu nâm aidi. 1051 'de

(1641/42) kul kethüdas olup Azak'a

gönderildi ve orada vefat etti. (II.

190/91)

Hüseyin Aa (Kara Osmanzâde)
(Hac) Hac Mehmec Aga'nn(-->) o-
lu, Ömer Aga'mn(-^) kardeidir. 1209'

dan (1794/95) balayarak Aydn'da

müsellimlik yapt. Ömer Aa'nm ve-

fatndan sonra onun olu Hac Meh-

med Aga'ya üstünlük salad. Rebi-

yülâhir 1233'de (Haziran 1808) vefat

etti. Oullar Ya'kub Paa ile, E^^ûb

Aa'dr. Bu aileden .sonralar devlete

ballktan baka bir sey görülmemi-

tir. (IV. 436)

Hüseyin Aa (Küçük) Yükselip ka-

pcba ve kapc.lar kethüdas,

ll48'de (1735/36) sioahiler aas ol-

mutur. 1156'da (17^:3) ehzade Safi

Ordusu 'na kethüda ve nüzul emini

oldu. Sonra vefat etmitir. (II. 208)

Hüseyin Aa (Melmed Etninzâ-

de) Sipahiler aas Mehmed Emin

Aamn oludur. Yükselip kapcba



oldu, ll62'de (1749) matbah- âmire

emini, Rebiyülâhr ll67'de (ubat
1754) darbhane emini, ll69'da (1755/

56) sadâret kethüdas olup Cemazi-

yelewel 1170'de ^ubat 1757) azle-

dildi. Zilhicce 117i 'de (Austos 1758)

kinci defa darbhane emini olup Re-

biyülâhr 1173'ce (Kasm-Aralk
1759) azledildi. :.175'de (1761/62)

Râmî Klasrm bina emini olarak ina
ettirdi. O senenin evvalinde (Mays
1762) sipahiler agasr oldu. evA^âl

1177'de (Nisan 1764) ikinci defa mat-

bah emini, sonra tsrsane emini oldu.

a'bân 1180'de (Ocak 1767) o hiz-

mette vefat eyledi. Kabata 'da ina
ettirdii sebiline defnolundu. Tedbir-

li ve doruydu. Olu mevâlîden Ab-
durrahman Efendi 'dir. Torunlarndan
Mehmed Said Efendi 1265'de (1849)

Yeniehir mollas olmutur. (L 212)

HüseyinAa (Msrl) (Hac) Kap-
cbalk ile bölük aalklarnda ve

baka hizmetlerde: bulunarak surre

emini olmutur. Döndükten sonra 15

Zilka'de 1186'da (7 ubat 1773) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. (II. 213)

Hüseyin Aa (Nâ:îir) Çanakç Lima-

n Mescidi'ni yapt. Sonra Kapdan To-

katlzâde brahim Aa yeniledi. Sor-

magir Mescidi minberini Sultanzâde

Mehmed Paa hazinedar Mehmed
Aa koydu. (L 18:0

HüseyinAa (Nâ^r) Çatakl Liman
Mescidi'ni yapt. Bu senelerde (1690'

1ar) vefat etti. Bu mescidi, Kapdan
Mehmed Paa yalsna katarak yok
etmitir. (L 200)

Hüseyin Aa (Paack) Yükselip

kapcba ve mîrahûr- sânî oldu. 9
Cemaziyelâhir 1205'de (13 ubat
1791) erif Hasan Paa'nm Ruscuk'da

imdadna memur oldu. Azilden sonra

Bosna muhaddidi olup 1210'da

(1795/96) babaki kulu oldu. Sonra

bu gibi hizmetlerde bulunup 15 ev-
val 1219'da (17 Ocak 1805) vefat etti.

Küçük Emir Efendi'de medfundur.

(L 218)

Hüseyin Aa (Pehlivan) Pekir gu-

iâm iken Receb 1066'da (Mays
1656) hazine kethüdas oldu. Azilden

sonra vefat etti. (L 193)

Hüseyin Aa (Reiszâde) (Hac)
Bostanc, sonra bostancba ve sonra

Yenikale bina emini oldu. 1205

(1790/91) ylndan sonra orada vefat

etti. (L 216)

Hüseyin Aa (Sar) Hüseyin Efen-

di'nin(-^) damadr. Enderun'dan yeti-

erek 1068'de (1657/58) miftâh gulâ-

m ve srkâtibi olmutu. 1070'de

(1659/60) kapcbalkla çera olu-

narak sonra vefat eyledi. (L 192)

Hüseyin Aa (îrîn) Enderûnludur.

Yükselip çukadar- ehriyarî olup

sonra koru aal ve kapcbalkla
saraydan çkt. 1226'da (1811) vefat

edip Haydarpaa'ya defnolundu. Ka-

ynpederi ricalden Kanbur Mustafa f-

fet Bey'dir. (II. 219)

Hüseyin Aa (iman) Topkap Sa-

ray aas olup Receb 1108'de (ubat
1697) emekli oldu. Sonra vefat etmi-
tir. (L 200)

Hüseyin Aa (Tatar) Rebiyüle\^^el

1202'de (A-ahk 1787) sipahiler aas
oldu. Sonra vefat etti. (L 216)

Hüseyin Aa (Tavlac) Kapcba
ve ll44'de (1731/32) silahdar aas
olup ll45^de (1732/33) ayrld. 1146'

da (1733/34) Serasker Osman Paa'
ya terifat getirip sonra sipahiler aa-
s oldu. 1150'de (1737/38) harpde

bulunmu ve sonra htisâb emini
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olup Zilkaxie n52"de (ubat 1740)

vefat ile türbesine clefnedilmitir. (II.

207)

Hüseyin Aa (Telbis) Yeniçeridir.

Muhzrba ve kapclar kethüdas ol-

du. 1058'de (1648) azledilip sonra ve-

fat etü. (II. 191)

Hüseyin Aa (Terzi) (Hac) Bos-

tanc Ocag'ndan yetiip Zilka'de

11 60'da (Kasm-Arahk 1747) haseki

iken bostancba olmutur. Il64'de

(1751) azledildi. Il67'de (1753/54)

sadâret kethüdas olup 1168'de (1754/

55) azledildi. Muharrem ll69'da

(Ekim 1755) kapclar kethüdas ol-

du. e\^"âl 1171'de (Haziran 1758) si-

pahiler aas, sonra silahdar aas ol-

du. Muharrem 1173'de (Eylül 1759)

cebeciba olup ayn yl azledildi ve

1174'de (1760/61) ikinci defa cebeci-

696 ba oldu. Receb 1179'da (Aralk 1765)

vefat etmitir. "Bir diki kald terzi

Hüseyin ola vezir'' ibaresi, hakknda
söylenmitir. stidat ve liyakati vard.

Bir mescid ve mektep yapt. Olu
mevâlîden Mahmud Efendi'dir. Yee-
ni Hafz Mehmed Efendi'dir(-^). (II.

211)

Hüseyin Aa (Turucuzâde) Has-

köy'de Turucu Mescidimi bina eyle-

di. (L 187)

Hüseyin Aa (Vonçeli) 1115

(1703) kaniklgnm elebalarmdan-

d. Reb^âile^n'^el 1115'de (Temmuz-

Austos 1703) zagarcba olup 3 Zil-

ka'de 1115'de (9 Mart 1704) azledildi

ve memleketine sürülerek ii bitirildi.

(II. 202)

Hüseyin Aa (Yekçem) Yeniçeri

olup kul kethüdas iken Safer

1179'da (Temmuz-Austos 1765) ye-

niçeri agasi oldu. Cemaziyelevvel

118rde (Ekim 1767) ayrlm ve son-

ra vefat eylemitir. (II. 212)

Hüseyin Aa (Zain) Gedikliler

emini olup I6 Rebyüle\'v^e 1242'de

(18 Ekim 1826) vefat etti. Kayalarda

defnolundu. (L 222)

Hüseyin Aazâde bak. Mahmud
Efendi

Hüseyin b. îskende-i Hanefî Ule-

mâdandr. 1073'de (1662/63) vefat et-

ti. Tenvîm 'l-Ehsârm yazardr. (L
194)

Hüseyin b. Mehmed Dyarbekirli

olup kad idi. 946^da (1539/40) vefat

etmitir. el-Hmtis fi 'l-Ahvâli 'n-Nefis i

telif eylemitir. (L 183)

Hüseyin Bey sparta beyi Feleked-

din Bey'in torunlarndan olup I. Mu-

rad zamannda (1361-1389) orada

beydi. Hatta Beyehir ile birkaç kale-

yi ona satt. Vefatnda kötü idaresi

yüzünden mülkünün bir ksm Kara-

manllar eline geçü, biraz da Osman-

l Devleti tarafndan zaptedildi. (II.

181/82)

Hüseyin Bey Alpaslan'n oludur.

Cüneyd Beyi kadedip^ Canik beyi ol-

du. 831 (1427/28) senesinde oras L
Murad tarafndan fethedilince bu da

yok oldu. (L 182)

Hüseyin Bey Sancakbeylerinden

olup Ohri beyi olmutur. II. Bâyezid

devrindeki (1481-1512) muharebe-

lerde bulunarak sonra vefat eyledi.

(L 182)

Hüseyin Bey Kurttur, Portekizlilerin

900^de (1494/95) Gucerat, Dekkan ve

Yemeni istilaya ba.adklar srada

Msr'dan Melik GavrL askerî bir kuv-

vet ile bunu göndermiti. Bu da

917'de (1511) Cidde Kalesimi yapt.

Portekizliler boaz kesmekle Yemen



beyi Âmir'den zahire isteyip ald ve

Amir'in muhâfzyla birleip muhare-

be ile 922'de (1516) Yemen'i zapte-

dip yine Cidde'ye geldi. Nihayet

923'de (1517) Msr. Osmanh toprak-

larna katlnca verilen emre uyan e-
rif Ebû Nümey' i ''se:.i padiahn yan-
na göndereceim" diyerek aldatarak

ele geçirip katleyledi. Zâlim ve kan

dökücüydü. Yerine I. Selim'le (Ya-

vuz) Msr'a giden dier Hüseyin
Bey(-^) Cidde beyi olmutur. (L 182)

Hüseyin Bey 923xe (1517) Hüseyin

Bey'in yerine Cidde beyi oldu. 926'da

(1520) Yemen'i almak üzere hareketi

srasnda saltanat cegiimini iitince

erteledi. 930'da (1524) Yemen'i Ke-

mâl Bey elinden geri ald. 932 'de

(1525/26) Yemen'de vefat eylemitir.

Fâzl, kâmildi. (II. 132)

Hüseyin Bey Dah;. önce L Selim'

e

(Yavuz) itaat eden Hac Rüstem
Bey 'in oludur. Bu da I. Süleyman

(Kanunî) zamannda (1520-1566) ita-

at edip babasnn sanca ihsan bu-

}Tîruldu. Bu saadetle ömrü son bul-

du. (II. 183)

Hüseyin Bey madiye beyi olup
961 'de (1554) Acem beylerine üstün-

lük salamakla sancakbeylii verildi.

5-6 bin atl ile daima harbe hazr olur-

du. Cezire 'nin beyi olmakla kendisi-

ne ''Emâretmeâb" ciye ferman~ hü-

mâ^njnlar yazlrd. '.. Süleyman (Ka-

nunî) devrinde (1520-1566) vefat ey-

ledi. (II. 183)

Hüseyin Bey ran savalarnda ya-

rarlk gösterip 986 ^da (1578) Göri

muhafz oldu. Daha sonra vefat et-

mitir. (II. 184)

Hüseyin Bey Arab Hasan Paann(-^)
oludur. Gazze mütesellimi iken

1073'de (1662/63) vefat etmitir. (L
134)

Hüseyin Bey Sadrazam Çalk Ali Pa-

a'nn(-^) oludur. Müderris, am
mollas olup a'bân 1125'de (Eylül

1713) vefat eyledi. Oullar Osman
Bey ile Abdullah Bey'dir. Abdullah

Bey'in olu Abdülhay Bey'dir. (III.

524)

Hüseyin Bey Sadrazam Hac Ali Pa-

anm oludur. am mollalndan
azledilmi olarak 11 25 'de (1713) ve-

fat etmitir. (II. 204)

Hüseyin Bey Sadrazam Silahdar Ci-

hangiri! Mehmed Paa'nin kardeidir.

Silahor olarak Cemaziyelâhir 1172'

de (ubat 1759) kapclar kethüdas
vekili oldu. e\^^âl 11 73 'de (Mays-
Haziran 1760) babaki kulu ve Receb
1176'da (Ocak-ubat 1763) mîrahûr-

sânî oldu. Sonra baka görevlerde

bulunup voynuk beylii ile emekli

olmutur. e\^^âl 1200'de (Austos
1786) vefat eyledi. Üsküdar'da med-
fundur. (II. 2l6)

Hüseyin Bey Sadrazam Bahir Musta-

fa Paa'nm kayn olup kapcba ol-

mutu. 1222'de (1807) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. (L 218/19)

Hüseyin Bey Se^yid Halil Aa'
nn(->) oludur. Haseki olup Rebiyü-

lâhr 1226 'da (Mays 1811) vefat eyle-

di, Karacaahmet'de medfundur. (L
298)

Hüseyin Bey 1230'da (1815) ulûfeci-

yân- yesâr aas oldu. Sonra vefat et-

mitir. (II. 220)

Hüseyin Bey Husrev Paa'nm köle-

lerinden olup Nizamiye Ordusu'nun
kurulusunda askere girmitir. Hemen
ardndan miralay oldu. 1244 'de (1828/

29) askerden ihraç edildi. Sa'bân
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1252'de (Kasm 1836) vefat edip Edir-

nekap'ya defnedildi. (L 223)

Hüseyin Bey Arabistan Ordusu pi-

yade miralaylarndan olup Zilka'de

1263'de (Ekim 1847) vefat eyledi. (L

225)

Hüseyin Bey Süvari 3. Alay miralay

olup Rebiyüle\^el 1264'de (ubat

1848) vefat eyledi. (L 225)

Hüseyin Bey Altkulaçzâde Meh-

med Aga'nn olu olup kapcba ol-

mutur. Bu senelerde (18501er) vefat

eyledi. (II. 225)

Hüseyin Bey (JBozoklu Mustafa

Paazade) Kalemden yetiip hâce-

gândan oldu. evval 1154'de (Aralk

1741) bamuhasebeci, evval 1156'

da (Kasm-Aralk 1743) süvari muka-

belecisi, 1157'de (1744) yeniçeri kâti-

bi, 1158'de (1745) ruznâme-i ev\^el,

ll60'da (1747) tekrar yeniçeri kâtibi

olup ll62'de (1749) tersane emini ol-

duysa da birkaç günde istifa eyledi.

Il67'de (1754) vefat etti. Atikalipaa

Mezarlg'nda medfundur. (L 209)

Hüseyin Bey (Cilanzâde) Aydnl-
dr. Kapcba olup silahdar aaln-
dan azledilmi olarak 1230 (1815) ta-

rihlerinde vefat etmitir. (ÎL 219/20)

Hüseyin Bey (Dâyezâde) Enderûn-

ludur. Yükselip mîrahûr- sân, kap-

clar kethüdas ve 1250'de (1834/35)

mîrahûr- evvel olup 1252'de (1836/

37) vefat etmitir. (L 224)

Hüseyin Bey (Hac) Hasan Paaza-

de Sad Bey'in oludur. Müderris,

1210'da (1795/96) Kudüs mollas,

sonra bilâd- hamse ve Mekke molla-

s oldu. 15 Rebiyülâhr 1223'de (11

Haziran 1808) vefat eyledi. Anadolu-

hisar'nda babasnn sofasnda med-

fundur. Mevlevi tarikatindendi. Olu

Fazlullah Mehmed Bey'dir(-*). Dier
olu Mehmed Said Bey idi. (L 219)

Hüseyin Bey (Hafz] (Hac) Sadra-

zam Mehmed Paa'nm manevî baba-

s olup Cemaziyelevvel 1198'de

(Mart-Nisan 1784) vefat etmitir. Seli-

miye'de medfundur. ("L 2l6)

Hüseyin Bey (Himretzâde) Atâul-

lah Efendi'nin oludur. Müderristi.

Il65'de (1752) vefat etmitir. (II. 209)

Hüseyin Bey (Karabiber) Asker

kaymakamlardan olup Muharrem
130rde (Kasm 1883) vefat etti. Ok-

meydan'nda medfundur. (II. 230)

Hüseyin Bey (Maanolu) Fahed-

din Bey'in oludur. Küçükken saraya

alnp terbiye olundu. IV. Mehmed'e
srkâtibi olup Muherrem 1062'de

(Aralk 1651/Ocak 1652) hazine-i hü-

mâyûn kethüdas olmutur. 1066'da

(1655/56) kapcbalkla azledildi.

Sonra Hind elçisi olup dönüte
emekli oldu. 1102'de (1690/91) vefat

eyledi. Âlim bir pr olup alçakgönül-

lüydü. Muhâzarata dair Temyiz is-

minde eseri vardr. (L 199)

Hüseyin Bey (Murad Paazade)
Kalemden yetiip küçük evkaf muha-

sebecisi oldu. Il69'da (1755/56) ve-

fat etti. Kadköy'de medfundur. (L

209)

Hüseyin Bey (Sekbanbazâde) Si-

lahor ve kapcba olup 1245'den

(1829/30) sonra vefat etmitir. (III.

145)

Hüseyin Bey (Seyfolu) Trablus-

am â'yân ve beylerinden olup 1016'

da (l607) serdâr- ekrem Murad Paa'

nm yannda haylice hizmette bulu-

nup sonra vefat etti. (II. 186)

Hüseyin Bey (Seyyid) Kenan Efen-

di'nin(-^) kardeidir. 27 Zilka'de



126rde (27 Kasm 1845) vefat etti.

Haydarpaa'da cefnedidi. (ÎV. 84)

Hüseyin Bey (Turgutolu) ehza-
de Bâyezid'in hizmetinde bulunmak-
tan dolay ran'a beraber kaçmt.
Sonra Sivasl Abdülgani ve Karaman-

l Seyfeddin ile beraber saltanat eii-
ne yüz sürüp affa mazhar oldular. Bu
halde vefat eylemilerdir. (L 184)

Hüseyin Can Efendi Bursaldr. Kâ-

tip olup ko}an h.alifesi oldu. 1107 'de

(1695/96) vefat eyledi. Usta airdir.

Yumurtadan ylan çkt diye bir yalan

halk arasnda uzun zaman yumurta
yenmemesine sebep olmutur. Bu
zat "Var kyas eyle kim olsa gerektir

bu sal/Kim ana tarih ola çkt ylan
beyzâdan" demitir. (II. 201)

Hüseyin Çavu (Koca) Yükselerek

999'da (1591) çavuba olup o sene

Zilhiccesinde (Eylül-Ekim 1591) vefat

etti. (II. 185)

Hüseyin Çavuzâde bak. Abdülbâ-

kî Efendi

Hüseyin Çelebi: Molla Mehmed Ye-

gân oludur. 907^de (1501/02) ba-
defterdar olup 908'de (1502/03) ayrl-

d. Sonra vefat etti. (II. 182)

Hüseyin Çelebi- 960'da (1553) arpa

emini olup senelerce bu hizmette de-

vam etti. (II. 184)

Hüseyin Çelebi Hz. Mevlânâ evlâ-

dmdandr. Arif Çelebi yerine Konya'

da seccâdeniîn oldu. 107Tde (I66O/

61) vefat etti. Âlim, cömertdi. (L 194)

Hüseyin Çelebi (Emir-i Rûmî)
Emir Ali Efendimin oludur. Müderris

olup 940'da (1533/34) Edirne'de ve-

fat etti. Her ilimde mahirdi. Ferâiz

erhine^ Mesûd- Rûmî'nin Âdâb
erhine ve Telvlh'e haiyeler yazd.

Kardei Ahmed Celebi'dir(-»). (II.

183) [III. 497'de vefat tarihi 958

(1551) olarak verilmi, "Fmdkh ske-

lesi bahçesiydi" ibaresi de yer alm-
tr.]

Hüseyin Çelebi (Kül) (Göl) Muka-
taac, defterdar, sonra Basra muhafz
oldu. 999'da (1591) ayrlm ve daha
sonra vefat eylemitir. (L 185)

Hüseyin Dâim Paa Çerkesdir. Mi-

ralay, liva ve ferik oldu ve 3. Ordu er-

kânndan olarak 1276'da (1859/60)

rütbesi kaldrhp kalebend edildi.

1278'de (1861/62) aftan sonra rütbesi

iade olunup Sultan Abdüiaziz devri

(1861-1876) ortalarnda vefat etti. (II.

228)

Hüseyin Dede Galata Mevlevîhane-

si açbas ve 1192'de (1778) eyhi
oldu. Receb 1196'da (Haziran 1782)

vefat etti. Tekkeye defnolundu. (II.

214)

Hüseyin Dede (Doanc) Berkof-

çahdr. Doanclktan Mevlevi oldu.

lOll'de (1602/3) Yenikap Mevlevî-

hanesi eyhi oldu. 30 seneye yakn
eyh olup Mesjzevî okuttu. Zilka'de

1040'da (Haziran I63I) vefat etti.

Dindar, eli açk, fukarâperverdi. Yeri-

ne Ahmed Sabuhî Dede, 1044'de

(1634/35) vefatnda Yedikuîeli Hac
Ahmed Dede olup hacdan dönüün-
de 1078'de (1667/68) vefat etti. Mut-

taki ve âbiddi. Yerine Ahmed Kar
Dede, 1090'da (1679) vefatnda Yu-
suf Nesib Dede, 1126'da (1714) vefa-

Unda Ahmed Âi'ifî Dede, sonra Mes-

nevîhân Mehmed Dede, ll48'de

(1735/36) vefatnda Mûsâ Saf Dede,

1157'de (1744) vefatnda Mehmed
Dede, 1159'da (1746) vefatnda Ebû-

bekir Dede, 1189'da (1775) vefatnda

Sey^tid AH Nutkî Dede, 1219'da

(1804/05) vefatnda Abdülbâkî Dede,
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1236'da (1820/21) vefatnda Hüsnî

Dede, 1245^de (1829/30) vefatnda

Abdürrahim Dede, 1247'de (1831/32)

vefatnda Osman Salâhaddin Dede
ve 1304'de (1886/87) vefatnda olu
Celâleddin Dede geçmitir. (II. 189)

Hüseyin Dede (Köstekçi) Kazdag-

ldir. stanbul'da Topkap Medrese-

si'nde daima köstek yapard ve kiba-

ra getirip onlar da teberruken alrlar-

di. Halkn kendisine inand bir

meczuptu. 1079^da (1668/69) vefat

etti. (II. 194)

Hüseyin Efendi Babâli'den yetiip

tezkire-i ewel ve lOOrde (1592/93)

reisülküttab oldu. O sene Recebinde

(Nisan 1593) vefat etti. Güzel huy sa-

hibiydi. (II. 185)

Hüseyin Efendi Kefelidir. Müderris

ve Kudüs mollas oldu. a'bân 1010'

da (ubat 1602) azledilmiken Ku-

düs'de vefat etti. Ulûm- âliye ile riya-

ziye, hey' et, hendese ve hesaba vâkf
ve airdi. (II. 185)

Hüseyin Efendi Vardar Yenicelidir.

Müderris olup 1024'de (l6l5) Haleb

pâyesiyle emekli oldu. 1025'de

(l6l6) vefat etti. Yumuak huyluydu.

(II. 187)

Hüseyin Efendi Ricalden Anadolu

muhasebecisiydi. 102
6
'da (l6l7) ve-

fat etti. (II. 187)

Hüseyin Efendi Bosnaldr. Ende-

run'dan sipahilikle çkarak Yayaba-
zâde'den el alp vaiz oldu. Gerdus'da

yedeti. 1030'da (l621) vefat etti. (II.

187)

Hüseyin Efendi Edirnelidir. Çukac-
zâde'nin hsmdr. Müderris, Sofya,

Belgrad mollas oldu, sonra ikinci de-

fa Belgrad mollas olup Cemaziyele-

vel 1040'da (Aralk 1630) dönüsünde

Hasanpaa köyünde ver'at etti. Do-
ru, sâlihdi. (II. 189)

Hüseyin Efendi Kara ükrullah

Efendi 'nin(--f) damaddr. Müderris

olup Rebiyülâhr 1050'de (Temmuz-
Austos 1640) vefat etmitir. Dindar-

dL (III. 154)

Hüseyin Efendi Kalemden yetiip

hâcelikle yeniçeri kâtibi olmu ve

1036'da (1626/27) azledilmiti. Sonra

arpa emini ve 104rde (! 631/32) ba-
defterdar oldu. Sonra azledildi. 1048'

de (1638/39) ruznâmeci ve 1054 'de

(1644) tersane emini, azilden sonra

1058'de (1648) Valide Hadice Turhan

Sultan kethüdas oldu. Zilka'de

106rde (Ekim-Kasm 1651) ayrld.

Daha sonra vefat eyledi. (II. 192)

Hüseyin Efendi Sadrazam Salih Pa-

a'nm tezkirecesi olup sonra stanbul

tahrir memuru oldu. Ramazan 106l'

de (Agustos-Eylül 1651) muhasebeci

oldu. Daha sonra vefat etti. (11. 194)

Hüseyin Efendi Dârüssaâde aas
Hüseyin Aa'nm çerag olup kapc-
lar kâtibi, sonra hâcelikle 1059'cla

(1649) yeniçeri kâtibi olup Ramazan
106

2
'de (Austos 1652) azledilmi,

ardndan vefat etmitir. Damad Sar
Hüseyin Aa'dr(-0. (II. 192)

Hüseyin Efendi eyh Muslihiddin

Efendimin müridi olup 1068 'de

(1657/58) vefatnda Emi- Buhar Tek-

kesi eyhi oldu. 1086'da (l675) vefat

eyledi. (II. 195)

Hüseyin Efendi Yeniehirli olup

müderrisü. Zilhicce llOO'de (Eylül-

Ekim 1686) vefat etti. (L 198)

Hüseyin Efendi Zilelidir. Müderris

iken Zilhicce lll6xla (Nisan 1705)

^^efat etmitir. (II. 203)

Hüseyin Efendi Saraldr. eyh
Mehmecl Cemâleddin'in oludur.



Müderris ve Çatalca!.. Ali Efendi'ye

evkaf müfettii oldu. Cema2iyele\^'el

llOO'de (Mart l689) -efat etti. Olu
müderris Ahmed Efendi, kaympederi

Hüseyin Efendi ile Mekke'den dö-

nüte 1117'de (1705,06) boularak
vefat etmitir. (11. 198;

Hüseyin Efendi Sivasldr. Kadrga'

da Mehmed Paa Camii vaizi olup bir

aralk Edirne Dârülhadisi vaizi oldu.

Muharrem 1122'de (Mart 1710) mü-
neccimba oldu. 12 Zilka'de 11 23 'de

(22 A-alk 1711) vefat etti. Salih ve er-

mi saylanlardand. (II. 204)

Hüseyin Efendi Hac Evhad Tekke-

si eyhi Hüseyin Efendi'nin halifesi-

dir. 1098xle (l687) Karaba Mustafa

Aa Tekkesi eyhi olup sonra Kethü-

da Hatun Camii ^^âizligi verildi. 23

Zilka'de 1129xia (29 E:dm 1717) vefat

eyledi. Tophane'de Karaba Mezarl-

'nda medfundur. Vaiz ve müfessir-

di. (II. 205)

Hüseyin Efendi eyhülislâm Deb-

bagzâde Mehmed Efendimin kethü-

das olup 1131"de (171 9) vefat eyledi.

Bir mescid yapm ve ''Debbazâde''

denmitir. Yaknndaki çemeyi kz
Safiye Hanm ile annesi Abide Hanm
ina eylemilerdir. (II. 206)

Hüseyin Efendi Ks stamonuludur.

eyhülislâm Atâullah Efendimin ket-

hüdas olup müderris. Haleb mollas

oldu. 1 Rebi^âilâhir 1134'de (19 Ocak
1722) vefat etmitir. (I.i. 206)

Hüseyin Efendi Ahskaldr. Müder-

ris, Lefkoe mollas oldu. 13 Receb

1135^de (19 Nisan 1723) vefat etti. (L
206)

Hüseyin Efendi Üsküdarldr. Mü-
derris oldu. Zilhicce 1138'de (Aus-
tos 1726) ^^efat etti. (II. 206)

Hüseyin Efendi Çalk Ahmed Pa-

amn imam olup müderris oldu. Sa-

fer ll4rde (Eylül 1728) vefat eyledi.

(II. 206)

Hüseyin Efendi Yeniçeri bahalifesi

olup azledilmi olarak 11 43 'de (1730/

31) vefat eylemitir. Topkap'da med-
fundur. (L 207)

Hüseyin Efendi Zâbitân- aklâmdan

olup 1158'de (1745) A^efat etmitir,

ai. 208)

Hüseyin Efendi Bamukataa kese-

dar ve hâcegândan olup ll63'de

(1750) vefat etti. Doymazdere'de
medfundur. (L 208)

Hüseyin Efendi Konyaldr. Müder-

ris ve Receb ll67'de (Mays 1754) z-

mir mollas oldu. Sonra vefat eyle-

mitir. (II. 208)

Hüseyin Efendi Nakibendî eyhle-

rinden olup 1173'de (1759/60) vefat

ederek Nuhkuyusuma defnedildi. (L
210)

Hüseyin Efendi Yeniehirli Bezir-

gânba Ahmed Efendimin olu olup

Ramazan llSrde (Ocak-ubat 1768)

vefat ederek Üsküdar'a defnedildi.

Hayr sahiplerindendir. (L 212)

Hüseyin Efendi Hâcelik rütbesini

hâiz olup ehremini ve defter emini

olmutur. Il55'de (1742) vefat ile Ve-

fa Camilinde defnedilmitir. Olu
Mehmed Sâdk Bey 1184^de (1770/

71) vefatla Eyüp'e defnedildi. (II. 208)

Hüseyin Efendi Padiahn karakula-

olup 1187'de (1773) vefat etti. Ayr-

lkçemesi'ne defnedilmitir. (L 213)

Hüseyin Efendi eyhlerden olup 2

Receb 1190^da (17 Austos 1776) ve-

fat edip Duvardibime defnolunmu-
tur. (L 214)
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Hüseyin Efendi Krmldr. Süley-

maniye Camii vaizi ve zay'a-i hümâ-
yûn emini ve 1202'de (1787/88) ordu

eyhi oldu. Nihayet 11 Cemaziyelâhir

1212'de (1 Arakla 1797) A^efat etti.

Eyüp'de medfundur. (II. 217)

Hüseyin Efendi Hah^etî eyhlerin-

den olup 16 Receb 1188'de (22 Eylül

1774) vefat ederek Karaba Mezad-
grna defnedildi. Olu eyh Hac
Mehmed Efendi 1212'de (1797/98)

vefat edip yanma defnedildi. (L 2l4)

Hüseyin Efendi Büyük zzet Meh-
med Paa'nm mühürdar olup hâce-

gândan oldu, Cemaziyele\^^ei 1206'

da (Ocak 1792) bamukataac oldu.

Baka görevlerde bulunduktan sonra

1224'de (1809) küçük ruznâmeci ol-

du. Sonra vefat etti. (II. 219)

Hüseyin Efendi Çatalcaldr. Müder-

yQ2 ris olup 1230'da (1815) vefat etti.— Alimdir. Hadkatü-nedbe fi Tarî-

kati erh-i Muhammediye adl eseri

vardr. (II. 220)

Hüseyin Efendi Anadolu kadlann-
dandr. Aydn Yeniehri müftüsü
olup 23 Cemaziyelâhir 124rde (2 u-
bat 1826) vefat etti. (11. 222)

Hüseyin Efendi Ahskahdr. Ende-

run'dan yetiip rikâbdar, sonra ev-
val 1227'de (Ekim 1812) çukadar-
sultam oldu. Rebiyülâhr 1235 'de

(Ocak-ubat 1820) Sultan Mehmed
vakf kâtibi ve Haremeyn muhasebe-
si pâyesiyle hâcegândan olarak sa-

raydan çkarld. 1 Zilka'de 1244'de (5

Mays 1829) vefat eyledi. Üsküdar'a

defnolundu. (II. 222/23)

Hüseyin Efendi Ispartaldr. Talebe-

likten yetiip Üsküdar Bâb Mahke-
mesi naibi, devriye ve sonra mahreç
mollas oldu, 1248'de (1832/33) vefat

etmitir. Fakihdi. (II. 223)

Hüseyin Efendi Rusçuk kads olup

125rde (1835/36) vefat etti. Edirne-

kap dna defnedildi. (II. 224)

Hüseyin Efendi Konyaldr. Mehur
âlimlerdendir. 124rde (1826) Vak'a-i

Hayriye'de bulunuo Enderun hocas
oldu. 2ilka''de 1251 'de (ubat-Mart

1836) zmir mollas oldu. Rebiyülev-

vel 1253'de (Hazir^m 1837) vefat ey-

ledi. (II. 224)

Hüseyin Efendi I 's ta müneccimler-

den olup müneccim-i sân, Receb
124rde (ubat 1826) müneccimba
olup Rebiyülâhr 1254'de (Temmuz
1838) Selanik mollas olup 15 e\^âl
1256"da (10 Arahk 1840) vefat etti. (L
224)

Hüseyin Efendi Müderris olup

1262'de (1846) vefat etmitir. Eyüp'

de medfundur. (II. 225)

Hüseyin Efendi Tokatldr. Cemazi-

yelâhir 1276'da (Ocak 1860) Galata

mollas oldu. (L 228)

Hüseyin Efendi Merkez Efendi Tek-

kesi eyhi olup l6 Zilhicce 1279'da (4

Haziran 1863) vefa: etti. Tekkesinde

medfundur. (II. 228)

Hüseyin Efendi Pritinelidir. Mü-
derris ve dersiam olup 50 yanda Re-

ceb 1306'da (Mart 1389) vefat etti. (II.

232)

Hüseyin Efendi Hazin e-i hassa me-
murlarndan olup erzak anbarma
müdür olmutu. 26 a'bân 13irde
(Mart 1894) vefat etti. Yahya Efendi

Tekkesimde medfundur. (IV. 852)

Hüseyin Efendi (A'mâ) Kefî Cafer

Efendi Tekkesi'nde 53 sene eyhlik
edip 1118'de (1706/07) vefat etmitir.

(L 203)

Hüseyin Efendi (Acemzâde) Bab-
âli'den yetiip hâcegândan olmu ve



ruznâme-i e\^'el ve 1074'de (1663/

64) reisülküttab olup 1076'da (1665/

66) Girit seferine sadrazamla gitmi-

tir. stanbul'a baz rical ile dönüünde
azledildi. Sonra baka görevlerde bu-

lunup defter emini oldu. 1096'da

(1685) Budin valisi brahim Paa'y
tahkike gitti. 1098^de (1687) Yeen
Osman Paa'nm ayaklanmasmda e-
kya elinde ehicl edildi. brahim Pa-

a'nm dümanla görütüü haberini

tahkikteki aykm hareketinin cezasm
gördü. Kandiye'nin fethinde bir cami

yapmtr. stanburda da Bezirgânba-

Mescidini yapt. Minberini sudûr-

dan eyhzâde Mehmed Efendi koy-

du. (II. 198)

Hüseyin Efendi (Ahaveyn) Müder-

ris, Sofya mollas oldu ve sonra Medi-

ne payesi verildi. Zilka'de 1109'da

(Mays 1698) vefat etti. Ulemadandr.

(II. 201)

Hüseyin Efendi (Bayrakdar) Zile-

lidir. Maliyeden yetiip mukabeleci

olup Muharrem l30'da (Arahk 1717)

stanbul'da defterdar vekili oldu. Or-

duya varnda ayrlp bu senelerde

(1720'ler) vefat etmitir. (II. 206)

Hüseyin Efendi (Beypa^arl) Mü-

derris olup a'bân 1099'da (Haziran

1688) vefat etmitir. (II. 198)

Hüseyin Efendi (Bîkes) Ceylanldr.

Müderris, Gelibolu, Mara kads oldu.

1012'de (1603/04) stanbul'da vefat

etti. Bu yolda hakknda bir hicviye ya-

pld "Kara Âmidde bir mecnûn ser-

ke/Acem katrcs kad-i Mara". Hi-

civde arkada Fâhirzâde Diyarbekir

mollas eyhî Efendi 'dir. Bununla bir-

likte âlim, sâlih bir pirdi. (L 186)

Hüseyin Efendi (Celep) Ankaral-

dr. Müderris olup Receb 1107'de

(ubat 1696) vefat etü. (II. 200)

Hüseyin Efendi (Celepsamanîzâ-

de) Müderris, ll42'de (1729/30) Ku-

düs molas, sonra bilâd- hamse mol-

las ve sonra Medine kads olmutur.

Sonra vefat etti. (L 207)

Hüseyin Efendi (Cinci) Za'feran-

boluludur. eyh Karaba brahimzâ-

de Mehmed'in oludur. Af^^onculuk-

la mehur oldu. Padiaha tesir etmek-

le birden müderris olup, Rebiyülev-

vel 1052'de (Haziran 1642) stanbul

pâyesiyle Galata kads oldu. Azilden

sonra 1 Rebiyüle\^^el 1054'de (Mays

1644) Anadolu kazaskeri oldu. Rebi-

yüle^^^el 1056'da (Nisan-Mays 1646)

azledildi ve Ramazan'da (Ekim) ikin-

ci defa atand. Cemaziyele^^el 1057'

de (Haziran 1647) azledilip dördüncü

günü üçüncü defa atand. 10. gün az-

ledilip 1 Receb'de (2 Austos l647)

dördüncü defa atand ve 12. günü az-

ledilerek e\^-^ârde (Kasm) zmit'e

gönderildi. Bir hafta sonra affedildi

ve birkaç günde Gelibolu'ya gitti ve

ardndan affedildi. Receb 1058'de

(Austos 1648) mâbeyn hocalndan
ayrlp ev\'ârde (Ekim-Kasm) vefat

etti. (L 191)
'

Hüseyin Efendi (Çavuzâde) bra-

him Efendi'nin(-+) torunudur. Sofya

mollas olup Safer 1099'da (Arahk

1687) vefat etti. (II. 198; I. 101)

Hüseyin Efendi (Çavuzâde) Meh-

med Çavu'un oludur. Müderris ve

Diyarbekir mollas oldu. Cemaziye-

lewel ll4l'de (Aralk 1728) vefat et-

ti. Akrabasndan Halil Efendi 1162'

de (1749) vefat etmitir. (L 207)

Hüseyin Efendi (Çraczâde) Meh-

med Efendi'nin(-^) oludur. Bursa

mollas olup 13 Cemaziyelâhir 1135'

de (21 Mart 1723) vefat etmitir. (L
206; IV. 177)
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Hüseyin Efendi (Ebezâde) Ebezâ-

de Abdullah Efendi'nin(->) kardei

Hüseyin Efendi'nin torunu, Mustafa

Efendi'nin(->) oludur. Müderris

olup Ramazan 1175'de (Nisan 1762)

vefat etti. Nuhkuyusu'na defnedildi.

(L 210; III. 372)

Hüseyin Efendi (Ebezâde) Maliye-

den yetiip hâcegândan oldu. e\^''âl

1199'da (Austos 1785) Haremeyn
mukataaos, sonra gümrük emini ve

matbah emini oldu. 1 Safer 1211'de

(6 Austos 1796) vefat etti. Haydar-

paa'da defnedildi. Olu brahim
Efendi ve damad Mehmed Emin
Efendi^dir. (II. 216/17)

Hüseyin Efendi (Esircizâde) stan-

bulludur. eyh Abdülahad Efendimin

müridiydi. Onun vefatmda Kemhac-
ba Mehmed Aa Mescidi 'ne imam
ve eyh oldu. 40 sene mücahede ve

riyazet eyledi. 1102'de (1690/91)

Mehmed Aa Zaviyesi eyhi oldu. 9

ewâl 1105'de (3 Haziran 1694) vefat

etti. E^öip'de eyhi yanma defnedildi.

Salih, dindard. (II. 199)

Hüseyin Efendi (Hac) Musâhib
Mustafa Paa'nm adam olup Bolulu-

dur. Müderris ve Kayseri mollas olup

azilden sonra e\^-^âl 109
4
'de (Ekim

1683) vefat etti. (II. 196)

Hüseyin Efendi (Hac) eyhülkurrâ

ve Ayasofya imam olup 1128'de

(1716) vefat edip Üsküdar'a defnedih

di. (L 205)

Hüseyin Efendi (Hac) Yükselip

kapcba ve ehremini oldu. 1108"

de (1696/97) aalktan mîrimîran ola-

rak Bozok mutasarrf oldu. Sonra

tekrar hâcegândan olup defter emini

vekili ve sonra Hadice Sultan kethü-

das oldu. 1127'de (1715) vefat edip

Eyüp 'e defnedildi. Damad Salih

Efend'dir(-^). Yeeni Ahmed Aa
ll4l'de (1728/29) ve dieri Mustafa

Agazâde Hasan Aa ll46'da (1733/

34) vefat ile Üsküdar'a defnolundu-

1ar. (II. 205)

Hüseyin Efendi (Hacr^ eyhülkurrâ

ve Lâleli Camii hatibi olup 9 e\^'^âl

ll63'de (11 Eylül 1750) \^efat etti. O-
lu Mahmud Efendi(-^), bunun olu
Hafz Fehim Hüseyin Efendi'dir(-^).

(L 208/09)

Hüseyin Efendi (Hac) Terâizî ' di-

ye lâkapl bir kadyd. Ramazan 1177'

de (Mart 1764) vefat etmitir. Ferâizî-

zâde Abdülkerim Efendi, Emin Mes-

cidime minber koydu. Edirnekap'da

medfundur. (L 211)

Hüseyin Efendi (Hac:) Üsküdarl-

dr. Sultan Ahmed Camii eyhi olup 5

Muharrem 1197'de (11 Aralk 1782)

vefat etti. Üsküdar'da medfundur. (L
214)

Hüseyin Efendi (Hac) eyhülislâm

Ak Mahmudzâde Zeynelâbidîn Meh-
med Efendi'nin(-^) dairesi imam ve

seievha-i yemin olup Cemaziyelâhir

1207xle (Ocak-ubat 1793) vefat etti.

Edirnekapfda medfundur. (II. 434)

Hüseyin Efendi (Hac ) Devrin ey-
hülkurrâs olup 1212'ce (1797/98)

vefat eyledi. DuA^ardibi'nde medfun-

dur. (II'. 217)

Hüseyin Efendi (Hac) Silahdar

Emin Paa'nm kethüdas olup hâce-

gândan ve mansp sahi];)lerinden ol-

du. 5 a'bân 1210'da (14 ubat 1796)

vefat edip Seiinwe''ye defnedildi. Da-

mad Karakulak Süleyman Aga'dr.

Olu Hac Ahmed Efendi 1227'de

(1812) vefat edip yanma defnolun-

mutur. Dier olu Sdkî Mehmed



Efendi 'dirC-+). Bunun olu Cemil Pa-

a 'dr(-^). Dier olu Nazif Bey Bâb-
Seraskerî müme^yizlerindendir. Sdkî
Efendi'nin damad Gebzeli Mustafa

Bey'dirC-^). Dier damad Yozgat

mutasarrflnda vefat eden ferik z-
zet Paa'dr. (II. 217)

Hüseyin Efendi (Haffafeâde) Ye-

dikuleli Abdullah Efendi'nin âkirdle-

rinden mehur hattatdr. 11 54 'de

(1741) vefat etti. (II. 207/08; I. 123)

Hüseyin Efendi (E âfz) Damad Ha-

san Paa'nn odacs Hac smail

Aa'nm oludur. Tarikat mensubu
olup I. Abdüha irid devri (1774-

1789) balarnda vefat eylemitir. Ha-
dtkatü'l-Cevmnfyi yazd. (II. 213)

Hüseyin Efendi (Hafz) Kalemden
yetiip hâcegândan oldu. Mentee
mütesellimi ve kasapba oldu. Mu-
harrem 123rde (A.;alk 1815) vefat

etti. Ayrlkçemesi nde medfundur.

(II. 220)

Hüseyin Efendi (H[âfi2) Mektûbî-i

fetvâpenâhî olup molla ve nihayet

Medine mollas oldu. 1247'de (1831/

32) orada vefat etmitir. (II. 223)

Hüseyin Efendi (Hzrzâde) Aya-

sofya vaizi olup Rebi^âilâhir 1171 'de

(Aralk 1757) vefat etmitir. (II. 209)

Hüseyin Efendi (Hocazâde) Os-

man Efendi'nin(-^) oludur. Müderris

olup Muharrem 11 30 'da (Aralk 1717)

vefat etti. (III. 422)

Hüseyin Efendi (Kara) Sudûrdan

Muhaî Sinaneddin Yusuf Efen-

di'nin(-->) oludur. Müderris ve Di-

yarbekir mollas olup Safer 983'de

(Mays 1573) emekli oldu. Sonra gün-

delii üçte bir arttrrd. 992'de (1584)

vefat etmitir. Hatt;-t, iffetli, sâlihdi.

(II. 184; III. 109)

Hüseyin Efendi (Kedi) Kefelidir.

Müderris ve Haremeyn müfettii ol-

du. a'bân 1088'de (Ekim 1677) vefat

etti. (II. 195)

Hüseyin Efendi (Kmnî) Mehur
Halet Efendi'nin babas ve kadlardan

olup 1191'de (1777) vefat etü ve Egri-

kapfya defnedildi. (lî. 214)

Hüseyin Efendi (Kisve Nâznzâ-
de) Müderris oiup mahreç mollas,

1253^de (1837/38) Msr ve 1255^de

(1839) Mekke payesi oldu. Sonra ve-

fat eylemitir. (II. 225)

Hüseyin Efendi (Köse) Halveti

eyhlerinden Burhâneddin Berdaî

evlâdndan olduundan "eyhzâde''

dendi. Yetiip hâcegândan olup mat-

bah emini olarak 1105'de (1693/94)

vefat eylemitir. Olu Abdî Efendi ve

torunu Nuh Efendi de ricaldendirler.

(11. 200)

Hüseyin Efendi (Küçük) Hâcegân-

dan olarak cizye muhasebecisi ve

1154'de (1741) Siciîyateyn sefiri ve sü-

vari mukabelecisi olup 1155'de (1742)

vefat etti. Atik Ali Paa"da medfundur.

Olu Sa^dullah Beyedir. (L 207)

Hüseyin Efendi (Mekkî) Mâlikidir.

Kâ'be erkâmndand. 975'de (1567/68)

Mekke'de Süleymaniye müderrisi ol-

du. Mihrimâh Sultanim Arafat su\amu

aktma iinde en son nâzn bu idi ki,

Zilka'de 978'de (Nisan 1571) suyu

ehre aktt. Bu hizmetine karlk
günlüü 100 akçeye çkartld. 982 'de

(1574/75) Medine kads olup 983 'de

(1575/76) azille medresesine geri

döndü. 990"da (1582) vefat etmitir.

Kutbeddin Mekkî ile bir mahfilde

medfundur. Ad geçen, TariJfmde

medheylemitir. Âlimlerin en büyük-

lerindendir. (II. 184)
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Hüseyin Efendi (Müsevvid) Kasta-

monulu Mehmed Efencii'nn kardei-

dir. Fetvahanemde müse^ld, müder-

ris ve molla olup yükselerek Medine

mollas oldu. Muharrem 11 32 'de (Ka-

sm-Arahk 1719) vefat eylemitir. (L

206)

Hüseyin Efendi (Osmanzâde) Ah-

med Tâib Efendi'nin(~+) oludur. Hâ-

cegândan olup 1177'de (1763/64) gö-

revde bulunuyordu. Oullar Se^^id

Ebûbekir Efendi(-*) ile ricalden s-

mail Efendi'dir. (L 211; I. 242)

Hüseyin Efendi (Rsmanzâde) Gi-

ritlidir. Ulemadan olup 1185'de (1771/

72) vefat etmitir. Orada medfundur.

(II. 211)

Hüseyin Efendi (Sâlilzâde) îmam-
padiahî Salih Efendi'nin oludur.

Müderris, molla oldu. a'bân 11 59'da

(Austos-Eylül 1746) stanbul. kads
olup azilden bir-iki sene sonra vefat

eyledi. (L 208)

Hüseyin Efendi (Sârikülbahr) Ka-

pclar kethüdas olup bu senelerde

(1690 1ar) vefat etmitir. Yals Fndk-
l'da olup bir gece tahta perde çeke-

rek denizden bir hayli yeri doldurup

aldndan bu ad verildi. Mevalîden

olu Mehmed Efendiye ''Sâriküi-

bahrzâde'' dendi. (II. 200)

Hüseyin Efendi (Serçe) Kefelidir.

Müderris ve Galata mollas oldu. 1056'

da (1646) vefat etti. Olu Sun'ullah

Efendi'dir(--^). (11. 191)

Hüseyin Efendi (Seyyid) Hac Ev-

had Camii vaizi ve eyhi olup Cema-

ziyelâhir 1105'de (ubat 1694) vefat

etmitir. Abdülahad Nurî Efendimin

halifesiydi. Yerine halifesi Hamza
Efendi olup 11 11 'de (1699/1700) ve-

fat etti. Sonra haleflerinden Se>yid

Abdullah Efendi bu camii büsbütün

tekkeye çevirmitir. Sor.ra zâkirba

kârîzâde eyh olup m.ehur oldu.

124l'de (1825/26) vefat; etti. Sonra

Mesnevîhân Abdullah î\Tidâî Efendi

dahi eyh olmutur ki, Zilka'de 1281'

de (Mart 1865) vefat etmitir. Koca-

mustafapaa'da medfuncur. (L 199)

Hüseyin Efendi (Seyytd) Müderris

ve Tebriz mollas oldu. 1144 (1731/

32) tarihlerinde vefat eyledi. (II. 207)

Hüseyin Efendi (Seyyid) Kudüslü-

dür. Hz. Hasan âzelî so-yamdan olup

eyh iken 1196'da (1782) vefat edip

Üsküdar'a defnolundu. (L 214)

Hüseyin Efendi (Seyyid) Hattat

olup 10 ewâl 120rde 56 Temmuz
1787) vefat etti. Edirnekap'ya defne-

dildi. (L 216)

Hüseyin Efendi (Seyyid) Kadrga'

da Mehmed Paa Dergâh eyhi olup

Muharrem 1236'da (Ekim 1820) vefat

etti. Orada Mehmed Pasa Camii'nde

medfundur. Hac Evhad neslindendi.

Olu Hac Mustafa Bey ve torunu Ha-

c Husrev Mehmed Efendi'dir. (L

220)

Hüseyin Efendi (Seyyid) Ispartal-

dr. Müderris, Cemaziyelâhir 1253 'de

(Eylül 1837) am kads olup 7 ZiL

ka'de 1254'de (22 Ocak 1839) vefat

etmitir. (L 223)

Hüseyin Efendi (Seyyid) (Hac)
amldr. Hâcegândan ve mansp sa-

hiplerindendi. 1208'de (1793/94) ve-

fat etti. Kâtip Camii'nde medfundur.

(L 216)

Hüseyin Efendi (Seyyid) (Hac)
Devriye mevâîsinin kiidemasmdan

olup Badad, Kudüs gibi yerleri gez-

miti. 1265 (1849) ylndan sonra ve-

fat etti. (11. 226)



Hüseyin Efendi (Seyyid) (Hafz)

Mihaçldr. Müderris, Zilhicce 1275'

de (Temmuz 1859) Haleb mollas ol-

du. (II. 228)

Hüseyin Efendi ^Seyyid) (Hicabî-

2âde) Besnildir. Devriye müderrisi,

sonra Badad ve 1237'de (1821/22)

Erzurum mollas odu. Sonra vefat et-

ti. (II. 221)

Hüseyin Efendi (Seyyid) (âmî)
Kalemden yetiip hâcelik A^erildi.

11 75 'de (1761/62) maliye tezkirecisi

oldu ve 1178''de (1764/65) ikinci defa

atand. 1180'de (1766/67) cizye mu-
hasebecisi oldu ve ayn yl azledildi.

Cemaziyelâhir ll&2'de (Ekim 1768)

Anadolu muhasebecisi ve Ramazan'

da (Ocak 1769) ikinci defa cizye mu-
hasebecisi olup harpde hizmeti gö-

rüldü. Sonra hizmetleri devrederek

1195'de (1781) arpa emini olmutur.

Cemaziyelâhir 119'6'da (Mays-Hazi-

ran 1782) vefat eyledi. Üsküdar'da

medfundur. Yeeni Se^^id Ahmed
Efendi 1184'de (1770) vefat eylemi-

tir. Olu âmîzâde AtâulUah Mehmed
Efendi^dir(->). (II. 215)

Hüseyin Efendi (Seyyid) (Yangn)
(Hac) Müderris omp 1232^de (1817)

vefat etmitir. nadiye'de medfundur.

(II. 220)

Hüseyin Efendi (âmîzâde) Süley-

maniye Camii hatibi iken evval
1049'da (ubat 1640) birden Anadolu

pâyesiyle imâm- sultanî oldu. Safer

1056'da (Mart-Nisan 1646) azledildi.

Safer 1057'de (Mart 1647) ikinci defa

imâm- ehriyârî oldu. Rebiyülâhr'de

(Mays) ayrld. Receb 1058 'de (Tem-

muz-Austos 16^8) üçüncü defa

imâm- padiah oldu. 1061 'de (1651)

Rumeli payesi ihsan olundu. Cemazi-

yelewel 1069'da (ubat 1659) vefat

etti. lim ve marifetten haberdar 80'lik

bir pîrdi. Olu îmamzâde Süleyman

Efendi'dir(->). (L 193)

Hüseyin Efendi (erbetçizâde)

(Kedi) (Hac) Kalemden yetiip hâ-

cegândan oldu. 1127'de (1715) tersa-

ne emini olup 1128'de (1716) azledil-

di ve orduya gönderildi. Sonra stan-

bul'a çarlp defterdar oldu. Muhar-

rem 1130'da (Aralk 1717) defter emi-

ni oldu. Azilden sonra bamuhasebeci

olup 1 Rebiyülâhr 1133'de (30 Ocak
1721) vefat edip Üsküdar'da Kouyo-
lu^da defnedilmitir. (L 205/06)

Hüseyin Efendi (eyh Hzr Efen-

dizâde) Ayasof>^a vaizi olup 1 Rebi-

yüle\^^el 117rde (13 Kasm 1757) ve-

fat etti. Tokmaktepe'de medfundur.

Olu Ahmed Efendi 'dir(-^). (II. 151)

Hüseyin Efendi (Tabakzâde) Ana-

dolu kalemi halifesi olup 12 Muhar-

rem 1232 'de (2 Aralk 1816) vefat ey-

ledi. Ejoip'de medfundur. (L 220)

Hüseyin Efendi (Telhisîzâde) Sad-

razam Sehlâ-Kör Ahmed Paa'nm(-^)

yeeni, Ahmed Aga'nn(-^) oludur.

Silahor olup 28 RebiyL'le\^^el 1165'

de (14 ubat 1752) vefat ederek Kara-

caahmet'e defnedildi. (I. 253/54)

Hüseyin Efendi (Uzun) Kalemden
yetiip hâcegândan oldu. Selimiye ve

Eyüp camileri bina emini oldu. Seli-

miye Camiimi 12l6'dan (1801/02)

1220 (1805) ylma kadar 4 senede in-

a ettirdi. 1223'de (1808) ehremini,

1224'de (1809) Anadolu muhasebeci-

si,, 1226 'da (1811) Haremeyn muha-

sebecisi, 1227'de (1812) tophane nâ-

zn ve sonradan te^^kiî oldu. 1 Cema-
ziyelâhir 1234'de (28 Mart 1819) vefat

etmitir. La'liçemesimde medfundur.

Kardei Hac Hasan Efendi 1240'da
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(1824/25) vefat etti. Ogiu Es'aci Bey'

dir(-^). Yannda medfundurlan (II.

220)

Hüseyin Efendi (Yahyâzâde) Ah-

med Efendi'nin oludur. Müderris,

Filibe, Haleb, ll48'de (1735/36) am
ve sonra Mekke mollas oldu. Sa'bân

1158"de (Eylül 1745) stanbul kads
olup senesinde azledildi. Il63'de

(1750) vefat etti. Edirnekapfda med-
fundur. (II. 208)

Hüseyin Efendi (Yekçem) Ha-

midlidir. a^bân lll4'de (Ocak 1703)

Edirne mollas, 2 Rebiyüle\^^el 1115'

de (16 Temmuz 1703) Anadolu ka-

zaskeri ve 8 Rebiyülâhr 1115'de (21

Austos 1703) eyhülislâm oldu. Bir

gün sonra ayrlp ça^alar kâtibi oda-

sna hapsedildi ve 11 Rebiyülâhirxle

(24 Austos) Kbrs'a sürüldü. e\^-^âl

708 1115'de (ubat 1704) vefat eyledi.

Güzel ahlâk sahibi ve saf kalpliydi.

(L 203)

Hüseyin Efendizâde hak. Emin Meh-

med Efendi

Hüseyin Fehmi Efendi Kavalaldu.

Mahreç mevâiîsinden olup bu sene-

lerde (18701er) vefat etti. (II. 230)

Hüseyin Gyâseddin Paa Silistre

muhasarasnda ehid olan topçu feri-

ki Mûsâ Hulûsî Paa'nm büyük olu
olup askerlik mesleinde yetimi, li-

va ve ferik olarak ya 80''i akn ve

muhâkamet dairesinde ikinci reis

iken a'bân 1315 (Ocak 1898) bala-

rnda \"efat eylemitir. (ÎV. 852)

Hüseyin Hâki Efendi Kandiyeli

Mehmed Emin Efendi'nin oludur.

Msr'a giderek Mehmed Ali Paa'mn
hizmetinde ve sonra kz Zeyneb Ha-

nm'a intisab ile kethüdâkk hizmetin-

de bulunmu, irket-i Hayrîyemin ilk

kuruluundan ;tibaren 40 sene kadar

dare Meclisi reisliinde ve müdürlü-

ünde bulunmu olarak 1305 (1887/

88) tarihinde bâlâ rütbesini elde et-

mi ve 5 a'bân 1312^de (1 ubat 1895)

vefat eylemiti:;. Ya 90 akn olup

büyük sen^et sahibiydi ve hesap ile-

rini bilirdi. 1305'de (1887/88) vefat

edip Üsküdar'da Fenâî Dergâhr'na

defnedilen olu Mehmed Kâmil Bey" in

yaknma defnedilmîtir. (II. 232/33)

Hüseyin Hamd Efendi eyh olup

1257^de (1841) vefat etti. Fâtih'de

mecifundur. (II, 224)

Hüseyin Hâmî Paa Yükselip li^'â,

ferik ve sonra Kars kumandan ol-

mutur. Döndükten sonra askerî hiz-

metlerde çalm ve süvari komisyo-

nu reisi iken .^'>e\^'^âl 1308'de (Mays
1891) vefat eylemitir. Cesur bir as-

kerdi. (L 232)

Hüseyin Hasîlb Bey Valide sultan

kethüdas Tâh.ir Paamn oludur.

1250'de (1834/35) kapcbahkla ih-

tisâb nâzn old:.. 1255xle (1839) azle-

dildi. Receb 1258^de (Austos 1842)

ticaret nâzn vekili, sonra posta nâzn
oldu. Ramazan 1261'de (Eylül 1845)

vekâletten azledilip bir hafta sonra

ihtisâb nâzn olup Cemaziyele\^-^el

1262'de (Mays 1846) ihtisâbdan azle-

dildi. Cemaziy(de\^'el 1265 'de (Nisan

1849) üçüncü defa ihtisâb nâzn olup

Rebi^mlâhir 1266'da (Haziran 1851)

ihtisâbdan azledilip Mecali s-i Âliye

ve Meclis-i Vâ â'ya aza oldu. Receb

1268'de (Nisan-Mays 1852) dördün-

cü defa ihtisap nâzn olup 1269'da

(1852/53) ketnüdâlk hizmetinden

azledildi. Zilka de 1271'de (Temmuz-
Agustos 1855) ihtisâb nezâretinden

de azledildi. Zilka'de 1272'de (Tem-

muz 1856) Meclis -i Vâlâya aza oldu.



1274 'de (1857/58) ehremaneti unva-

nyla ihtisâba beinci defa memur ol-

du. RebiyülevveJ 1276'da (Ekim

1859) emânetten azledildi. Zilhicce

1278'de (Ekim 1861) altmc defa eh-
remini oldu ve CemaziyeleA^'efde

(Kasm) Sultan Abiülaziz'in validesi-

ne de kethüda oldu. Zilka'de 1284 'de

(Mart 1868) kethudâlk uhdesinde

kalarak emânetten ayrld. Muharrem
1285 balarnda (Visan 1868 sonu)

Mecâlis-i Aliye 'ye memur oldu. 12

ewâl 1287'de (5 Ocak 1871) vefat

etti. Eyüp'de medfundur. htisâb ile-

rini iyi bilir, esnaf adn du\anca tit-

rerdi. Sen'^etn babasnn sen^etiyle

birletirerek güzel kulland. Cömert
ve kerim olup fukaras çoktu. Bir o-
lu Ali Rzâ Bey'dir Bir de kz kald.

Kethüdas Husrev Ahmed x\ga'dr.

(II. 228/29)

Hüseyin Hasib Bey (Hac) Kayseri-

li Sâlih Paa'nm oludur. 1180'de

(1766/67) dodu, -vlektûbî-i sadârete

girip babas sayesinde 1203'de (1788/

89) hâcegândan oldu. Çeitli görev-

lerde bulunup 1217'de (1802 03)

x\nadok muhasebe asi, 1224"de (1809)

cizye muhasebecisi ve 1227'de (1812)

baruthane nâzn ^^e sonra bumbara-

hane nâzn, 1234de (1819) Hare-

meyn muhasebecisi olup vüzerâ kap
kethüdâlgmda da bulundu. 5 Rebi-

ylle\^^el 1240'da (28 Ekim 1824) ve-

fat etti. Denâ huvlu, temiz inançl,

olgun, muhterem bir zat idi. E^öip'de

medfundur. (II. 22;.)

Hüseyin Hasbî Efendi Güzelce

Rütem Paa'nm olu ve Aya Pa-

a'nm kznn oludur. Müderris ve

Rebiyülâhir 999"da (ubat 1591) Me-
dine pâyesiyle emekli oldu. Msr'da
ikamet eyledi. 1033'de (1623/24) ve-

fat eyledi. Âlim ve airdi. Güzel mu-
ammalar ve lûgazlan vardr, (L 187)

Hüseyin Hâim Paa (Hac) Hassa

Ordusu 'ndan yetierek 1258'de

(1842) liva olup 1261 'de (1845) ferik

olarak Anadolu Ordusu erkânndan
oldu. Zilka'de 1263'de (Ekim 1847)

hastalanp stanbul'a gelirken vefat

etmitir. (L 225)

Hüseyin HayrîPaa 1270'de (1853/

54) \^efat eden umnulu Hac Hasan
Aga'nn oludur. Askerlikte livâha

kadar çkm ve sonra emekli olmu-
tur. 11 Safer 1298'de (13 Ocak 1881)

emekli olarak A^efat etti. Üsküdar'da

Duvardibi'nde medfundur. Oraya bir

sebil yapt, (L 230)

Hüseyin Hfzî Efendi Mente elidir,

Müderris, Muharrem 1239 'da (Eylül

1823) Eyüp mollas oldu. Azilden

sonra 1242'de (1826/27) vefat eyledi.

Erikapfda medfundur. (L 222)

Hüseyin Hilmî Efendi Sbgatuliah

Efendi nin oludur. Manisaldr. Mü-
derris, molla, Mekke payesi oldu. 5

Safer 1302'de (24 Kasm 1884) vefat

eyledi. Karacaahmefde medfundur.

Dersiamd. (L 230)

Hüseyin Hulûsî Efendi (Hac) Nus-

retiye Camii'nde muvakkit olmutu.

Müderris, e\'"\'^âl 1260'da (Ekim-Ka-

sm 1844) Galata mollas, sonra Zil-

hicce 1264'de (Kasm 1848) Bursa mol-

las ve ardmdan Mekke payesi. Zil-

ka'de 1270'de (Austos 1854) stan-

bul payesi. Ramazan 1275 'de (Nisan

1859) stanbul kads ve Safer 1276'da

(Eylül 1859) Anadolu payesi oldu. Bir

müddet sonra vefat eylemitir. lim ^'e

vakar sahibi bir zat idi. (II. 22")

Hüseyin Hüdâî Efendi (Ahîzâde)
Mehmed Efendi 'nin oludur. Cema-
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2iyelewel 980^de (Eylül 1572) mü-
derris, aMn 1013'de (Ocak 1605)

Bursa kads olup Cemaziyelevvel

10l4'de (Eylül-Ekim 1605) azledildi.

O sene e\^âlinde (ubat l606) s-
tanbul kads olup 1015'de (1606/07)

azledildi. Cemaziyeâhir 1017'de (Ey-

lül 1608) ikinci defa stanbul kads,
Cemaziyeâhir 1020'de (Austos
l6ll) Anadolu kazaskeri oldu. a'
ban 1021-'de (Ekim I6l2) azledildi.

Ramazan 1023 'de (Ekim l6l4) üçün-

cü defa stanbul kads oldu. Rebiyü-

le\^el 1024'de (Nisan I6l5) azilden

sonra 20. günü Galata kads oldu.

Cemaziye\^'el 1025'de (Mays-Hazi-

ran l6l6) ikinci defa Anadolu kazas-

keri olup Zilhicce 1027'de (Kasm-
Arahk I6l8) azledildi. Safer 1032'de

(Aralk 1622) Rumeli kazaskeri olup

Zilhicce'de (Eylül 1623) azledildi.

e\^^âl 1035 'de (Temmuz 1626) ikinci

defa Rumeli kazaskeri olup Rebiyülâ-

hr 1037^de (Aralk l627) azledildi.

Muharrem 1041 'de (Temmuz-Agus-
tos 1631) üçüncü defa Rumeli kazas-

keri oldu. Bu senenin 26 Saferinde

(23 Eylül 1631) karha (ülser) hastal-

ndan vefatlar arz olununca yerine

bakas atandysa da ertesi günü bu
haberin yalan olduu anlalnca gö-

revinde kald. 21 Receb 104l'de (12

ubat 1632) eyhülislâm olup Receb
1043 (Ocak 1634) banda anszn az-

ledilip hacca gönderildi. Yolda bo-

uldu. Sütlüce 'de defnedildi. Âlim,

air, hafzas güçlüydü. Balat'da bir

kiliseyi cami yapt ki, üheda Camii

dendi. Oullan Ahmed Efendi(-^) ile

Mehmed Efendi'dir. (II. 189/90)

Hüseyin Hüseynî (Emir) (Helva-

y) Edirnelidir. Sipahilerden olup

1034'de (1624/25) vefat etti. Usta a-
irdir. (II. 188)

Hüseyin Hüsnî Bey Babas mevalî-

dendi. 1246'da (1830/31) tahrir me-
muru oldu. Sonra vefa: eylemitir. (L
223)

Hüseyin Hüsnî Bey Koniçelidir. Ka-

lemden yetiip hâcegândan oldu.

1240'da (1824/25) Haremeyn muha-
sebecisi olup 1242'de (1826/27) ruz-

nâme-i sân oldu ve sonra baz görev-

lerde bulundu. Azledilmi olarak 3

Muharrem 1259'da (3 ubat 1843) ve-

fat etti. Haydarpaa'da medfundur.

(11. 225)

Hüseyin Hüsnî Bey Nizamiye mira-

laylarndan ve debboy memuru olup

3 Rebi^öilâhir 1302'de (20 Ocak 1885)

vefat edip Haydarpaa'ya defnedildi.

(L 231)

Hüseyin Hüsnî Bey Selanik rüsu-

mat nazrlnda bulunmutu. 1305'

de (1887/88) vefat etmitir. (L 232)

Hüseyin Hüsnî Bey (Hekimzâde)
Ali Rzâ Bey'in torunudur. Müderris

ve ewâl 1278'de (Nisan 1862) Sofya

mollas oldu. Sonra vefat etti. (II. 228)

Hüseyin Hüsnî Efendi Mektûbî-i

maliye halifelerinder. olup e^^^âl

1244'de (Nisan 1829) Rodos mukata-

acs, ewâl 1254=de (Aralk 1838-

Ocak 1839) maliye mektupçusu, Re-

biyülev\^el 1255 'de (Mays-Haziran

1839) maliye Rumeli mektupçusu.

Muharrem 1256'da (Mart 1840) umum
maliye mektupçusu oldu. Receb

1257'de (Austos-Eylül 1841) vefat

eyledi. Beylerbeyinde medfundur.

(L 225)

Hüseyin Hüsnî Efendi Meclisi Vâ-

lâ kaleminde mukayyid olup Cemazi-

yelevvel 1256'da (Temmuz 1840)

Meclis-i Vâlâ kâtib-i sânîsi ve Cemazi-

yele\A^el 1257xe (Haziran-Temmuz



1841) evrak müdürü oldu. 1265 'de

(1849) vefat etmitir. (L 225/26)

Hüseyin Hüsnî Efendi Çörel<:çi

Mehmed Aga'mn o.udur. Maliyeden

yetiip mektupçu, Rebiyülâhir 1265'

de (Mart 1849) evâmir-i maliye müdü-
rü, Zilka'de'de (Eylül-Ekim) ikinci de-

fa mektupçUj Receb 1266'da (Mays-

Haziran 1850) maliye Rumeli defter-

dar ve Rebiyülevve; 1272'de (Kasm
1855) ûlâ evveli ile Meclis-i Muhasebe

reisi olup ev^^âl'de (Haziran 1856)

azledildi. Senelerce emekli kalp 22

Zilhicce 1293'de (8 Ocak 1877) vefat

etti. Olu Sârim brahim Bey'dir(-^).

Kadköy'de medfundurlar. (L 229)

Hüseyin Hüsnî Efendi Müderris,

molla, Mekke kads oldu. Nücûm il-

mini bildiinden müneccim-i sânî,

sonra müneccimbaj oldu. 17 e\^'^al

1295'de (14 Ekim 18''8) vefat etti. Ka-

racaahmet'de medfundur. (L 229)

Hüseyin Hüsnî Efendi Taralarda

pek çok zaman deterdarlklarda ge-

zip sonra emekli olmutur. 20 Cema-

ziyelâhir 1306'da (21 ubat 1889) ve-

fat eyledi. (L 232)

Hüseyin Hüsnî Efendi zmirlidir.

Mansûrîzâde Mehred Emin Efen-

di'nin ikinci oludur. Küçük kardei

Mustafa Paa'nm maarif nazrlnda
orada maarif müdürü olmu ve sene-

lerce kalmt. Zaten ulemâdan oldu-

undan molla ve Mekke payesi oldu.

Safer 13l5'de (Temmuz 1897) z-
mir'de vefat eylemitir. Ya 80' e yak-

lamt. (IV. 852)

Hüseyin Hüsnî Efendi (Eyyûb
Aa^âde) Müderris, Ayntab mollas,

1258'de (1842) Üsküdar payesi, 1264'

de (1848) Medine mollas oldu. 1265'

de (1849) vefat etti. (L 226)

Hüseyin Hüsnî Efendi (Mühürdar-
zâde) Nurî Mehmed Efendi'nin(-+)

kardeidir. Maliye hulefalgmdan

emekli olup sudürdan Ali Râtib Bey'e

damad olmutu. 8 Cemaziyelâhir

1301 'de (5 Nisan 1884) vefat etti. (IV.

595)

Hüseyin Hüsnî Efendi (Yazczâ-
de) Ricalden Yazc Münif Efendi'nin

oludur. Müderris, molla ve 1246'da

(1830/31) tahrir memuru, 1252'de

(1836/37) am mollas, sonra Mekke
ve 126

5
'de (1849) stanbul payesi

olup 1266'da (1850) vefat eyledi. (L
227)

Hüseyin Hüsnî Paa Aa Abdullah

Paa'nm üvey olu olduundan bu

sayede Yeniçeri Ocag'nda yükselip

ll69'da (1755/56) turnacba, sonra

kul kethüdas olup Rebiyüle\^''el

1177'de (Eylül 1763) yeniçeri aas ol-

mutur. a'bân 1178'de (Ocak 1764)

mîrimîran rütbesiyle kapdan- derya

olup ardnda vezirlik verilmi ve se-

ne sonunda azledilmitir. 1180'de

(1766/67) Girit, Muharrem 1182'de

(Mays-Haziran 1768) Mora ve 1183'

de (1769/70) Kandiye valisi olup Ce-

maziyelev"^^el 1186'da (Austos 1772)

Kandiye'de vefat eylemitir. air ve

kâtipti. "ah Sukan müjdeci bir meh-

cebîn ehzadeye" tarihi bunundur.

Ardndan IIL Selimin doumu garip

bir tesadüftür. Olu kapcba Abdul-

lah Bey olup onun oullar Hüsnî

Beyle Ali Necib Paa'dr. (II. 213)

Hüseyin Hüsnî Paa stanbulludur.

1245'de (1829/30) doup 1265^de

(1849) Mekteb-i Harbiye'ye girerek

erkân- harpden yeüü ve 128Tde
(1864/65) Bosna'da bir hayli müddet
bulunup miralay, liva ve ferik oldu.

Sonra meclis reisi ve Zilhicce 1289'da
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(ubat 1873) Dâr- ûra reisi olup azil-

den sonra 3- Orckfya gönderildi. Son-

ra kodra kumandan oldu. Safer

1295'de (ubat 1878) kodra valisi

olup 1296'da (1879) stanbuFa getiril-

mi ve a'bân 1297''de (Temmuz

1880) vezir rütbesiyle harbiye nâzn

olup Zilhcce'de (Kasm) azledilerek

padiah yaveri olmutur. Muharrem

1299"da (Aralk 1881) ikinci defa har-

biye nâzn olduysa da iki gün sonra

yine padiah yaverlii ile nezâretten

ayrld. 5 Rebiyülâhir 1302"de (22

Ocak 1885) vefat eylemitir. Sultan

Mahmud Türbes'nde medfundur. As-

kerlikte bilgili ye tedbirliydi. (ÎI. 231)

Hüseyin Hüsnî Paa Tabip olup

mîrliA^âla kadar yükselmiti. Rebi-

\lüâhir 1307^de (Kasm-Aralk 1889)

vefat eylemitir. (L 232)

772 Hüseyin Hüsnî Paazade Kapdan-
""^ deyâ Hüsnî Paa evlâddr ki, me-

hur Hüsnî Bey ^^e Ali Necib Paa bu

ailedendir. (IV. 688)

Hüseyin Kâmil Efendi (VanJ5:â-

de) Kalemden yetiip hâcegânclan ve

mansp sahiplerinden oldu. Cemazi-

yelâhir 1246'da (Kasm-Aralk 1830)

vefat etti. Kadköy'de medfundur. (II.

223)

Hüseyin Kapdan Sakzldr. Mehur
kapdanlardan olup 1204^de (1789/

90) vefat etmitir. (II. 215)

Hüseyin Kapdan (Kör) Liman aa-

s, riyale ve patrone olup 1194xie

(1780) vefat etti. (II. 215)

Hüseyin Kâzm Efendi KaA^alaldr.

De^^riye müderrisi vg Beyrut, Rama-

zan 1275'de (Nisan 1859) Trablus-

garb mollas olup xMuharrem 1279"da

(Temmuz 1862 ^ Girit mollas oldu.

Sonra vefat etti. db 228)

Hüseyin Kâz :m Efendi (Hafz)

Devriye müderrisi ve mollas olup iki

defa Filibe mol'as da olmutu. 1275

(1858/59) tarihinde vefat eyledi.

Mevleviyeti 30 :^.eneye yakndr. Emir

Buharî'de medfandur. (II. 227)

Hüseyin Kethüda (Sam) Sipahiler-

den olup Zilhicce 1058'de (Arahk

1648-Ocak 1649) vefat etti. (II. 191)

Hüseyin Lâmekânî Bayramî olup

uzun yllar ah Sultan Camiimde vaiz

oldu. 1034 sonlarnda (1625 ortalan)

vefat etti. Zaviyesinde medfundur.

Ders'i ve bekârd. Yerine Bostan

Efendi(-->) geçmitir. (II. 188)

Hüseyin Lâtif Aa Hayme-i hassa

mehterbas olup 7 e\^^âl 1236xla (8

Temmuz 1821) vefat etti. Haydarpa-

a'da medfundur. (L 220)

Hüseyin Mîrhunî Mîr Ali Mehe-
dînin akirdidir. I. Süleyman (Kanunî)

devrinde (15204566) stanbuFa gelip

ona ehname yazd. Talik hatün bu-

rada yayarak vefat eyledi. (II. 183)

Hüseyin Necib Bey (Yeen Ali Pa-

azade) Kalemden yetiip hâcegân-

clan olup 120()^de (1786) gurebâ-y

yemin kâtibi ve sonra ulûfeciyân kâ-

tibi oldu. III. Selim devri (1789-1807)

balannda vefat eylemitir. (lî. 216)

Hüseyin Paa Çandarlzâde 2. bra-

him Paam oludur. 932'de (1525/

26) Konya ve 935^de (1528/29) Haleb

beylerbeyi olda. Daha sonra Diyar-

bekir valisi ohp 940 (1533/34) tari-

hinden sonra A'efat etmitir. Akll ve

tedbirliydi. (L 183)

Hüseyin Pafi Enderûnluclur. Yük-

selerek mîrahûr-i e^^el olup 947'de

(1540/41) Haleb' beylerbeyi ve sonra

Sivas beyled^eyi oldu. Zünnm ile

harbedip galif> geldiyse de gafleüe



larak Sivas'a

Cemaziyelâ-

efat etmitir.

idir. Beyler-

COcak 1607)

. Ekya har-

efat etti. (L

baskna urayp yaral o

savumu ve bu yaradan

hir 949'da (Eylül 1542) v

(II- 183)

Hüseyin Paa Balkesir!

dendi. Ramazan 1015'de

Anadolu beylerbeyi oldu

binde yenildi ve sonra v

186)

Hüseyin Paa Trnakç Hasan Paa'

nm kardeidir. Enderûnldur. Yükse-

lerek silahdar- ehriyârî oldu. 1014'

de (1605/06) yeniçeri aas, sonra

Adana ve 1015'de (l605/07) Haleb

beylerbeyi oldu. Yolda ekya Cemid
basp bunu katleylemitir. (II. 186)

Hüseyin Paa Bostan Ç:a\a'un o-
ludur. Beylerden olup Sivas beyler-

beyi oldu, 1017'de (1608^09) iki defa

Kalenderoglu ile çarpp bozguna

urad. Gözden dümü olarak vefat

etti. Oglu Mehmed Paa'dr. (L 186)

Hüseyin Paa Ohrilidir. Sipahilikten

yetierek bostancba olup Nasûh

Paa'nm katline memur olmutu.
1025 'de (1616) yeniçeri aas olup

sonra vezir oldu. Kubbe veziri iken

1030'da (1621) sadrazam oldu. Lehis-

tan seferine gidip o sene azledilerek

ikinci vezir oldu. 1031 'de (l622) vefat

etmitir. Yahya Efendi Dergâh 'nda

medfundur. Beikta'da bir mevlevî-

hane yapp 103Lde (1622) bitirmitir.

Ancak vefatndan sonra eyhi orasn
terk edince bir müdde: bo kald.

daresiz ve garazkârd. Hatta Karaka
Mehmed Paa gibi bir yigitin ehade-

tine sebebiyet vermesi sadâretden

ayrlmasna sebep oldu. 'L 187/88)

Hüseyin Paa Enderûr.'dan yetie-

rek silahdar- ehriyârî oidu. 1044 'de

(1634/35) Budin valisi ve vezir oldu.

Ardndan Bosna ve sonra Kastamonu

valisi olup 1045'de (1635/36) azledi-

lerek Akdeniz'e asker evkine me-

mur oldu. Sonra vefat etti. daresi

vardr. (II. 190)

Hüseyin Paa Müezzinzâdelikle me-
hur olup beylerbeyilerdendi. Bu sene-

lerde (16401ar) vefat etmitir. (L 192)

Hüseyin Paa Nasûh Paa'nm olu-

dur. 1039'da (I629/3O) kapcba ol-

du ve sonra kapclar kethüdas oldu.

104
4
'de (1634/35) mîrahûr- evvel ol-

du. Sene sonunda vezirlikle Budin
valisi, 1046'da (1636/37) Erzurum va-

lisi ve sonra Haleb ve 1052'de (1642)

Sivas valisi oldu. 1053'de (1643) vefat

etmitir. (II. 191)

Hüseyin Paa Canikli Osman Paa'

nm oludur. Kapcba ve sipahiler

aas olup zorbalardan Bykl Mah-

mud'u katletmekle karlnda 1058'

de (1648) Konya beylerbeyi oldu.

Azilden sonra vefat etmitir. Oglu

Ahmed Paa'dr. (L 192)

Hüseyin Paa Sarho brahim Pa-

a'nm oludur. lerleyerek kapcba
ve beylerbeyi oldu. 1053'de (l643)

Temevar beylerbeyi olup 1054'de

(1644) azledildi. 1058'de (1648) Bos-

na beylerbeyi olup 1060'da (l650)

azledildi ve sonra vefat etti. Asildi.

(L 193)

Hüseyin Paa Ali Paa'nn oludur.

Babasnn vefatnda Basra müstakil

valisi oldu. 1064'de (1654) Bagdad'a

ikâyetçileri gelip, Murtaza Paa Bas-

ra'ya gitmi ve ikâyetçi olan amcala-

r Ahmed Bey ile Fethî Bey' i katledip

bunu hareketinde serbest brakmtr.
1076'da (1665/66) Lahsa mutasarrf

Mehmed Paa le aralarnda düman-
lk çkarm, orasmm Basra'ya ilâve-
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siyle i bittiyse de, bu da zulmü ge-

niletmitir. Üzerine Bagdad valileri

asker gönderdilerse de i bitmemi,

sonra eyaletin ogiu Efrâsiyâb Bey'e

verilmesiyle Lahsa yine Mehmed Pa-

aya verilerek azledilebilmitir. 1077'

de (1666/67) Efrâsiyâb, salyâneyi ve-

remeyince asker sevk olunarak bu-

nunla beraber idam edilmitir. Hüse-

yin Paa üzerine asker gittikçe Karne

Kalesi'ne kapanarak ranllarm yard-

myla kendisini senelerce barndr-

mtr, (il 195)

Hüseyin Paa Enderun'dan yetime

olup çakrcba olmutur. 1078'de

(1667/68) Eri beylerbeyi oldu. Ora-

larda birkaç sene sonra vefat etmitir.

(II. 195)

Hüseyin Paa Kurttur. Hassa silah-

orlerinden olup 1075'de (1664/65)

kapclar kethüdas, sonra 1085'de

(1674) Adana beylerbeyi oldu. 7-8 se-

ne sonra 1093 (l682) ylma doru ve-

fat eylemitir. (II. 196)

Hüseyin Paa Demirkazk Halil Pa-

amn kethüdâsdr. Yükselerek bey-

lerbeyi rütbesini atmt. 1095 'de

(1684) vefat edip Atik Ali Paa kabris-

tanna defnedilmitir. 80 akn bir

pîrdi. (L 197)

Hüseyin Paa Maliyeden yetiip

1088 'de (16"^7) badefterdar olmu-

tur. Ü9 V(\e {\ 683) veziriikle Trablus-

am vals! Idu. 1095'de (1684) a-
köy'de katledilmitir. Hesap ilerini

bilir ve tedbirliydi. (II. l40)

Hüseyin Paa Siyâ\a Paa'nm olu-

dur. Kardeinin sadâretinde ilerleye-

rek beylerbeyi olup IV. Muradn kz
Safiye Sultan ile evlenmitir. 1069xla

(1658/59) Kani je beylerbeyi ve ora-

dan 1075"de (1664/65) vezirlikle Bu-

din valisi olup bir aralk azledilip

1076xa (1665/66) ekinci defa Budin,

1077'de (1666/67) Haleb, sonra Basra

ve 1078'de (1667/63) Kandiye, sonra

Rumeli ve 1087'de (1676) Diyarbekir

valisi oldu. 1088'de (l677) azledilip

1092'de (1681) ikinci defa Diyarbekir

valisi oldu. 1098'de (1687) azledildi

ve 1099'da (I688) vefat eyledi. Ted-

birli ve güçlüydü. Sultandan olu
Mehmed Paa olmutur ki, Safiye Sul-

tanzâdelerin bü^âik atasdr. (II. 197)

Hüseyin Paa Kalayl Ahmed Paa
kethüdas olup rübes kaldrlmt.
1115 sonlarnda (1"'04 balar) paas
sadârete gelince vezirlikle Bursa mu-

hafz ve Receb lll6'da (Kasm 1704)

yeniçeri aas olup paas ile azledil-

di. Cemaziyele\^el 1118'de (Austos

1706) Msr valisi olup Cemaziyelâhir

1119^da (Eylül 1707) azledilmi ve

sonra vefat etmitir. e elveriliydi.

(II. 203)

Hüseyin Paa Yanya beyi Mehmed
Paa'nm oludur. Yanya beyi ve

1124'de (1712) Adana ve 1125'de

(1713) Saruhan beylerbeyi oldu.

1126'da (1714) vemt eyledi. Hizmet

ehliydi. (L 204/05)

Hüseyin Paa Bosnaldr. 1126'da

(1714) Yanya, 1150'da (1718) Mora

Kesteli beylerbeyi oldu. Birkaç sene

sonra vefat etti. (L 206)

Hüseyin Paa Ka|")lan Paa'nn olu-

dur. Mîrimîran olp llll'de (1699/

1700) Avlonya sancana kardei

Zeynel Paa'nm ye ine getirilmi ama
idarecilii kötü diye halk istemeyince

azledilerek terk olunmutu. 1132'de

(1720) Yanya mutasarrf oldu. Bir-iki

sene sonra vefat etmitir. (II. 206)

Hüseyin Paa Tu:.us emilUümeras

olup 1138'de (jy73/t.Sj Osmanh



Devleti'nin fermanvla A^asturya

devletiyle musâlaha akdetmiti. Bu
senelerde (17201er) vefat etti. (L
206/07)

Hüseyin Paa Mîrinîrandan olup

Köprülüzâde Abdullah Paa ile harp-

de bulunarak sehadetine sebebiyet

vermekle suçlanm, 1148 'de (1735/

36) idam edilmitir. (IJ . 207)

Hüseyin Paa Bostanc Ocamdan
yetiip bostancba olmutur. 1147'

de (1734/35) vezidikie Mentee ve

Saruhan sancaklar verildi . Sonra Ha-

leb ve daha sonra Musul valisi olmu-
tur. 1157'de (1744) Diyarbekir seras-

keri olup Erzurum'dan hareketinde

Zilka'de 1157'de (Arauk 1744) vefat

eylemitir. ktidar sahibiydi. (îî. 208)

Hüseyin Paa Yeniçeridir. Yükselip

Safer ll60'da (ubat l'M7) seksoncu-

balktan kul kethüdas oldu. 25 Re-

biyülewel llörde (25 Mart 1748) ye-

niçeri aas olup 25 Receb'de (21

Temmuz) azledilerek Bursa'ya sürül-

dü. Sonra Tekfurdana gönderildi.

11 67 'de (1754) mîrimYan rütbesivle

Hotin ve Köstendil mutasarrf olup

senelerce kald. Sonra azledilip 1176'

da (1762/63) Amasya sanca verildi.

Bu suretle ömrü son l:;uldu. (II. 210/

11)

Hüseyin Paa Çeteci Abdullah Paa'
nm yeenidir. Yükselim e\^^âl 1180'

de (Mart 1767) silahda:; aas ve son-

ra mîrahûr- ev^.^el oldu. 2 Zilka'de

1181 'de (21 Mart 1768) vezirlikle

Konya, sonra Anadolu valisi ve Safer

1182'de (Haziran-Temmuz 17Ö8) Ay-

dn sancagyia Bender muhafz oldu.

Muharrem 1183'de (Mays 1769) ve-

fat etti. Liyâkat ve dirayet sahibiydi.

(II. 212/13)

Hüseyin Paa Râgb Mehmed Paa'
nm damadyd. Balarmda Mardin
voy-^^odasi Mehmed Efendi'nin adam
olup ona Rakka^da intisap eylemiti.

Dier hizmetliler gibi öne çkmaktan
ve göze görünmekten kaçnmas ve

kabiliyeti, efendisinin dikkatini çek-

mi ve dairesinde hazinedar ve ket-

hüda olmutur. Sadrazam olunca ka~

picba, süahdar aas ve Safer 1171'

de (Ekim-Kasm 1757) mîrahûr- ev-

vel oldu. Zilhicce 117rde (Austos
1758) vezirlikle Rakka valisi. Rebiyü-

lâhr 1174'de (Kasm I76O) Aydn,
1176^da (1762/63) Arboz muhafz,
az vakitte Anadolu, o sene Mara,
1177'de (1763/64) Vidin, a'bân 1178^

de (ubat 1765) Arboz, evval
1180'de (Mart 1767) Diyarbeki/, Safer

1182'de (Haziran-Temmuz 1768) Mu-
sul 1183^de (1769/70) Van, ev^-^âl

1184'de (Ocak-ubat 1771) Adana ve

Cemaziyelâhir 1187'de (Agustos-Eylül

1773) Van valisi oldu. 1188 (1774) se-

nesinden sonra vefat etmitir. (II. 214)

Hüseyin Paa Giritlidir. Tersâne-i

Âmire kapdanlarndan olup 1202^de

(1787/88) liman reisi oldu. 24 Receb
1203'de (20 nisan 1789) Rumeli bey-

lerbeyilii pâyesiyle kapdan- dei'â

oldu. O senenin a'bânmda (Mays)
vezir rütbesi ihsan buyuruldu. 6 Re-

ceb 1206'da (29 ubat 1792) azlolu-

nup 1207'de (1792/93) Bender muha-
fz oldu. Azilden sonra Trablusam
valisi ve Çerde babuu olup Rebi-^öi-

lâhir 1209'da (Kasm 1794) vefat eyle-

di. Denizcilikte bilgiliydi. (II. 216)

Hüseyin Paa enikli Mustafa Paa'
nm silahclar olup 1212^de (1797/98)

mîrimîranlikla Çirmen mutasarrf ol-

du. Sonra vezir rütbesi verilmitir. Az
müddette vefat etmitir. (II. 217)
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Hüseyin Paa Yeniçeridir. Kul ket-

hüdas ve sonra yeniçeri aas oldu.

Azilden sonra 1212'de (1797/98) mî-

rimîranlkla Nbolu muhafz oldu.

Cemaziyelâhir 1213 'de (Kasm 1798)

Silistre valisi oldu ve vezirlik verildi.

Rebiyülewel 12l6'da (Temmuz
1801) Nigbolu ilâve edildi. Sonra ve-

fat etti. îdare ilerine vâkfdi. (II. 218)

Hüseyin Paa Çorumludur. Kapc-
ba, sonra zmit mutasarrf ve 1213'

de (1798/99) veziriikle Karasi valisi

olup 1215'de (1800/01) Diyarbekir

valisi olarak 12l6^da (1801/02) azle-

dildi. Sonra Mara valisi olup 1223 'de

(1808) azledilmi olarak stanbul'da

vefat eyledi. (11. 219)

Hüseyin Paa zmitli olup 122rde

(1806) Bergos'a tayin edildi. Hizmet-

lerde bulunarak bu senelerde (1800-

716 1810 aras) vefat etmitir. (ÎI. 219)

Hüseyin Paa Viren Ömer Paa'

nn(-^) oludur. Cemaziyelâhir 1237'

de (ubat-Mart 1822) mîrimîranlk ve-

rilmiti. (II. 221; III. 599)

Hüseyin Paa vranyaldr. Arnavut

beylerinden olup 1236'da (1820/21)

Tepedelenli Ali Paa üzerine memur
olarak a'bân'da (Mays 1821) Ni
muhafz oldu. Sonra Rahova muhaf-

z oldu. Zilhicce 1244'de (Haziran

1829) vefat etmitir. (L 223)

Hüseyin Paa Tunus valisi Mahmud
Paa'nm oludur. 1239'da (1823/24)

Tunus beylerbeyi oldu. 1248'de (1832/

33) vefat etmitir. darede muktedir-

di. (II. 223)

Hüseyin Paa Cezayir daylarndan

olup nihayet Cezayir beylerbeyi ol-

du. 1246'da (1830/31) Franszlar ge-

lerek bu müsrif ve tembel adamn
elinden ehri aldlar. Kendisi de artk

mahvoldu. Kz Aye Hanm 1255'de

(1839) stanbul'da vefat ederek

Eyüp'e defnedildi. (II. 223)

Hüseyin Paa Gürcüdür. Rüstem

Efendi'nin kölesidir. Enderun'dan as-

kere girip mirliva oldu. 1253'de (1837/

38) Dâr- ûra reisi, sonra Sinop mu-

hassl, 1254'de (1838) Kastamonu

valisi ve 1257'de (1841) ikinci defa

Dâr~ ûra reisi oldu. Rebiyülâhir

1257'de (Haziran 1841) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. Doru ve dira-

yetliydi. (II. 224)

Hüseyin Paa 4. Ordu miralay ve

Cemaziyele^^^el 1264'de (Nisan 1848)

livâlkla meclise aza oldu. 1267 'de

(1851) emekli oldu. Sonra vefat eyle-

di. (II. 227)

Hüseyin Paa Hassa Ordusu'nda

miralay ve liva oldu. 1267'de (1851)

emekli oldu. Sonra vefat eyledi. (II.

227)

Hüseyin Paa Terfi ederek 5. Ordu

miralay ve Rebiyülâhir 1264'de (Mart

1848) liva rütbesiyle Arabistan Meclisi

azas olmutur. 1267'de (1851) emekli

oldu. Sonra vefat eyledi. (II. 227)

Hüseyin Paa Bozcaadaldr. Bahri-

yede yetiip riyale ve patrone oldu.

Sonra Sinop'a bir frka donanma ile

gönderildi. 1270 ba .arnda (1853 son-

lar) deniz harbinde donanma kaybe-

dildi ve bu da ehid oldu. Olu bahri-

ye nâzn Hasan Paa'dr. (II. 227)

Hüseyin Paa Askerlikten yetiip

rütbe kazanarak 1279'da (1862/63)

mâbeynde yaver olmu, liva ve sonra

ser^^âver olarak ferik olmutu. Azil-

den sonra Dâr- ûrâ'ya aza oldu.

1293'de (1876) vefat edip Haydarpa-

a'ya defnedildi. Mutedil adamd. Ya-

61 idi. (II. 229)



Hüseyin Paa erifi Mustafa Paa'

nm(->) damaddr. Mîrinîran ve Kü-

tahya mutasarrf olarak 1300 (1883)

ylma doru vefat eylemitir. (IV.

477)

Hüseyin Paa Bahriyede yetiip 3

Cema2iyele\'v^el 1304 'de (28 Ocak

1887) vefat etti. Okmeydanrnda
medfundur. (II. 251)

Hüseyin Paa Mekteb-1 Tbbiye'den

yetiip miralay ve sonra slimye Aba

Fabrikas müdürü ve sonra da livâlkla

levazm reisi olup 8 Receb 1304'de (2

Nisan 1887) vefat etti. Eyüp'de med-

fundur. Fenninde mâhiroi. (11. 231)

Hüseyin Paa Süleymaniyelidir. Ba-

banl Ahmed Paa'nm tâbilerinden

oiup bir aralk kethüdâlgm etmiti.

Sonra olu Said Paa, hariciye nâzn
olmakla mîrimîranhk ihsan buyurul-

du. 22 Ramazan 1304'de (14 Haziran

1887) vefat edip Sultan î/Lahmud Tür-

besi'ne defnedildi. yi bir adamd. (L

231)

Hüseyin Paa Çerke olup Tunus

valisi nezdinde yükselerek liva ve fe-

rik ve senelerce Tunus maarif müdü-

rü olmu ve sonra Osm.anl ülkesine

gelip bir aralk ûrâ-y Devlet azal
verilmiti. Hastalanp 1305 'de (1887/

88) talya'da vefat etmi^;tir. Bilgili bir

zat idi. Cenazesi stant'>ura getirilip

Sultan Mahmud Türbesi bahçesinde

defnedilmitir. (L 231)

Hüseyin Paa Giritiidir. Mekteb-i

Bahriye'den yetiip liva ve ferik oldu.

1293'de (1876) Tuna kumandan ve

sonra Akdeniz kumandan oldu.

a^bân 1306'da (Nisan :.889) Girit'de

vefat eylemitir. Denizcilikten anlar,

sâdkd. Girit'de yapm olduu cami-

ine defnedilmitir. (L 232)

Hüseyin Paa Beylerden olup Ha-

be beylerbeyi oldu. Sonra Anadolu

müfettii olup vefat etti. (lî. 186)

Hüseyin Paa (Abdülcelllzâde)

Musul hânedanmdandr. Mîrimîran

olup ll43'de (1730/31) Musul ve Re-

biyülev\^el ll44'de (Eylül 1731) Amas-

ya mutasarrf oldu, Bir-iki sene sonra

yine Musul beylerbeyi oldu. Safer

1148'de (Haziran-Temmuz 1735) ve-

zir rütbesiyle Bagdad vali kaymakam
olup Rebiyülâhrde (Agustos-Eylül)

Basra valisi oldu. Rebiyülâhir 1152'de

(Temmuz 1739) Erzurum, Zilhcce'de

(Mart 1740) üçüncü defa Musul valisi,

Ramazan 1159'da (Eylül-Ekim 1746)

Kars, Rebiyülâhir ll6l'de (Nisan

1748) ikinci defa Basra, ev\^âl 1164'

de (Agustos-Eylül 1751) Sivas, Rebi-^

yülev^^el ll65'de (Ocak-ubat 1752)

Van, evval 11 66 'da (Austos 1753)

ikinci defa Kars ve a'bân 1171'de

(Nisan 1758) dördüncü defa Musul

valisi olup Rebiyüle\^'^el 1172'de (Ka-

sm 1758) vefat eyledi. lim ve kemâl-

den nasipli, cesur, sâhib-i rey, beli

ve güzel konuurdu. Nadir ahla sa-

valarda iyi khç atarak Musul'u ran-

llara teslim etmemi ve cesetleriyle

hendekleri doldurmutur. Adaletli

davranr, zulmünden alayan ve var-

lndan ikâyetçi olan bulunmazd.

Oullan Mehmed Emin Paa, Abdül-

fettâh Paa, Süleyman Paa, torunlar

Nu'man Paa, Yahya Paa, Es'ad Pa-

a, Ahmed Paa, Mehmed Paa, Meh-

med Emin Paa, Murad Paa, Abdur-

rahman PaaC, Sa'dullah Paa, Hasan

Paa ve dierleridir. (L 209/10)

Hüseyin Paa (Aa Paa) Rusçuk-

ludur. Yeniçeri ustalarndan olup ie
elverili olduu Silahdar Ali Paa va-

stasyla padiaha arzolunup maz-
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har-1 iltifat olmu ve Halet Efendi en-

gel olduundan orduya girmesine

mâni görünmütür. Sonra zabit olup

zaarcba iken kul kethüdas ve 14

Cemaziyelâhir 1238'de (26 ubat
1823) yeniçeri aas oldu. 1238 sonla-

rnda (1823 ortalar) vezirlik verildi.

20 Safer 1239'da (26 Ekim 1823) yeni-

çeri taslaklar ve hainlerini peyder-

pey ortadan kaldrmasndan dolay

suikaste urayaca sezilince zmit ve

Bursa sancaklaryla Boaz muhafz
oldu. 1241 'de (1826) Vak'a-i Hayri-

ye'de bunun da büyük hizmeti görül-

dü. ewâl 124l'de (Mays 1826) se-

raskerlik makam kurulunca ilâveten

tevcih olundu. e\^âl 1242 'de (Mays
1827) ad geçen sancaklarla Kla'-

tis'a uhdesinde kalarak seraskerlikten

alnd. Sonra Edirne valisi oldu. Rus-

larn Balkanlara yaklamasnda ev-
7hs vâl 1244'de (Nisan 1829) umnu ve

Balkanlar muhafz oldu. 1245'de

(1829/30) ikinci defa Edirne valisi

olup ewâl 1247'de (Mart 1832) Msr
üzerine sadâret pâyesiyle serdâr-i ek-

rem oldu. Antaky^a harbini kazana-

maynca Receb 1248'de (Aralk 1832)

Edirne valiliinden ve serdârlktan

azlolundu. 17 Rebiyüle\^^el 1249'da

(4 Austos 1833) Vidin valisi oldu.

Muharrem 1260'da (ubat 1844) azlo-

lunup e\^'âi 1262'de (Ekim 1846)

ikinci defa Vidin valisi oldu. 2 Cema-
ziyelâhir 1265'de (25 Nisan 1849) ve-

fat etmitir. Devlete sâdk, saltanatn

hizmetkâr ve zengindi. Sultan Ab-

dülmecid huzurlarna kabul ettiinde

oturmalarn emrederek iltifat buyu-

rurlard. Olu Ali evket Paa ve da-

mad Gürcü Vâsf Paa'dr. Kethüdas

Seyyid Ahmed Efendixiir(-^). (11. 226)

Hüseyin Paa (Amcazade) Köprülü

Mehmed Paa'nm küçük kardei Ha-

san Aga'nm oludur. Amcas ve am-

caoullan sayelerinde yükselerek

1095 'de (1684) mîrimîran rütbesiyle

Sehrizor valisi, sonra Çardak muhafz
oldu. 1100xle (1688/89) vezirlikle Bo-

az muhafz oldu. a'bân 1102'de

(Mays 1691) rikâb- hümâwn kay-

makam oldu. Sonra kubbe veziri

olup sonra yine Boaz muhafz oldu.

Cemaziyele\n''el 11 05 'de (Ocak 1694)

ikinci defa rikâb- hümâyûn kayma-

kam oldu. Cemaziyelev^'^el 1106 'da

(Aralk l694/Ocak :-695) kapdan-

der^^â olup az müddette azledilip Sa-

kz muhahz oldu. 1107'de (1695/96)

Konya ve Adana valisi, 1108'de

(1696/97) Belgrad muhafz olup 2

Rebiyülev\^el 1109'da (18 Eylül 1697)

sadrazam oldu. Avrupa ile sulh ak-

deyledi. 12 RebiyüleA^el lll4'de (5

Eylül 1702) istifa eyledi. Sebebi, nü-

fuzlulardan Kblelizâde Ali Bey'in

Feyzullah Efend'nin nüfuzuyla ans-

zn katledilmesidir. Boaz Hisarfna

gönderildi. Bu ayn son günü (22 Ey-

lül) orada vefat edip na' stanbul'a

nakledilerek medresesine defnedildi.

Dindar, akll ve iradeliydi. Edirne'de

bahçesine su getirip yanlarna çeme-
ler yapt. Talk Camii; ne bir adn,'an

yapt. Arabaclar Caddesi 'nde bir çe-

mesi vardr. stanbul'da medrese ve

kütüphane ina etti. Mallan ve yals

devlet tarafndan ^'a-^fedildi. Kzlar

vardr. Kz Sulhiye Hanm 11 23 'de

(1711) Mollagüranrde bir adndan
yapmtr. Damad sadrazam Ahmed
Paa'dr. Dairesi imam IVlehmed

Efendi'dir(^). (II. 202)

Hüseyin Paa (Battal) Canikli .Ali

Paa'nn büyük olu olup babasnn
vefatnda kapcba oldu. 24 a'bân

1199'da (2 Temmuz 1785) vezirlikle



Erzurum valisi ve serasker oldu. Zil-

ka'de 1200'de (Eylül 1786) Haleb,

120rde (1786/8^0 am, 1202^de

(1787/88) Trabzon valisi olup Rusya

harbine memur oidu. Sar Abdullah

Paa'ya gücenmesinden dolay sava-

madan Rusya'ya teslim olup katiedil-

mekten kurtuldu. 1213^de (1798/99)

Rusya'nn efaatiyle vezirlii iade edi-

lerek Trabzon vais oldu. Zilka'de

1215'de (Mart-Nisan 1801) vefat etti.

Akll ve kâmildi. Olu Mahmud Tay-

yar Paa'dr. (L 217/18)

Hüseyin Paa (Benli) Arna\atdur.

Sarayda kahvecioa ve 1095 'de

(1684) sipahiler aas, 1098'de (l687)

Trablusam beylerbeyi, 11 00 'de

(1688/89) Kengn mutasarrf ve

1102'de (1690/91) ehrizor beylerbe-

yi olmutur. Sonra azledildi. Nüzul

emini Mûsâ Aa ile beraber Cisr-i Er-

gene'ye sürüldü. 1106'da (1694/95)

vefat eyledi. (lî. 200)

Hüseyin Paa (Bodur) Herseklidir.

Enderun'da yetiio çenigirbalkla

saraydan çkt. Sonra sancakbeyi ol-

du. Sonra Van ve Budin beylerbeyi

olup 979'da (1371/72) Bagdad,

989'da (1573/74) I^lsr beylerbeyi ol-

du. Birbuçuk seneye yakn idare et-

tikten sonra 982'de (1574/75) azledil-

di. Sonra Haleb ve Rebiyülâhir

983 'de (Temmuz 1575) Anadolu bey-

lerbeyi olup vilâyetleri dolat. Sonra

am beylerbeyi oldu. 1003 (1594/95)

tarihinden sonra 7efat etti. Adalete

eilimli, zulümden uzak dururdu.

Praca'da bir cami yapt. (L 185)

Hüseyin Paa (Bor Müftüsüzâde)

(Hac) Orann hanedanndan olup

cesareti dolaysyla vezirlikle Silistre

valisi olup Rebiyülâhir 1233'de (u-
bat 1818) zulüm ve basks görüldü-

ünden vezirlii kaldrlarak Dimeto-

kaya sürüldü. Sonra yine vezirlii ge-

ri verilerek 1235'de (1819/20) Aksa-

ray sanca ve sonra Adana, 1236'da

(1820/21) Alâiye, o sene Kayseri ve

Bozok sancaklar tevcih olundu.

1237'de (1821/22) anszn vefat etti.

Silistre 'de iken kethüdas Mehmed
Adil Bey'e kapcbalk verilmitir.

Kayseri'de iken kethüdas olan dier

Hac Mehmed Aga'ya kapcbalk
verilmitir. (II. 220/21)

Hüseyin Paa (Can Arslan Paaza-
de) Beylerden olup lbasan sanca
verildi. llOl'de (1689/90) harbe iTie-

mur oldu. Orada yaradk gösterdi.

Sonra sancaklar ve eyaletleri devre-

derek 1122'de (1710) Kengn muta-

sarrf, 1125'de (1713) Konya, 1127'

de (1715) Trablusam ve 1128'de

(1716) Adana beylerbeyi oldu. O se-

ne harpde ehid oldu. Cesur ve gay-

retliydi. Olu Selim Paa'dr. (II. 205)

Hüseyin Paa (Canpuladzâde)
Mehur Canpulad Bey'in oludur. Ki-

lis sanca ocaklk verildi. 992'de

(1584) Musul valisi, sonra Trablus-

am beylerbeyisi olup lOOO'de

(1591/92) orada Üsküdari Mehmed
Bey'le harbeyledi. Sonra o taraflarda

snacak yer bularak 10l4'de (1605/

06) Haleb beylerbeyi olup vefat etti.

Müneccimdi. (II. 186)

Hüseyin Paa (Canpuladzâde)
Mustafa Paa'mn oludur. Enderun'

da eitilerek Cemaziyelâhir 1074'de

(Ocak 1664) kapclar kethüdas, Mu-
harrem 1075 'de (Austos 1664) mîra-

hür- sânî ve e^^âl'de (Nisan-Mays

1665) mîrahûr- e\^^el oldu. Rebi^âi-

le\"\^el 108
2
"de (Temmuz 1671) vezir-

likle Bosna valisi ve Zilhicce'de (Ni-

san 1672) Budin ve 23 Safer 1084'de
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(9 Haziran 1673) Msr valisi olup 20

Safer 1086'da (16 Mays 1675) azledil-

di. Sonra Van valisi olup 15 Muhar-

rem 109rde (16 ubat 1680) vefat ey-

ledi. Cesur, tedbidiydi. (L 195)

Hüseyin Paa (Çelebi) Beylerden

olup ilerieyerek 1076'da (1665/66)

Haeb beylerbeyi oldu. Sonra harbe

memur olup 1080'de (1669/70) vezir-

likle Musul valisi, 1082'de (1671/72)

Basra valisi olup Cemazyelevvel

1085^de (Austos 1674) azledildi,

1086'da (1675) Kamaniçe, sonra Te-

mevar muhafz oldu. 1087'de (l676)

ikinci defa Basra valisi olup azilden

sonra 1092^de (l681) Erzurum'da ve-

fat etti. Tedbirli, cesurdu. (II. 196)

Hüseyin Paa (Çetrefilzâde) Gür-

cüdür. Enderûnludur. Yükselerek çu-

kadar-i ehriyârî oldu. 106l'de (l651)

720 vezirlikle yeniçeri aas oldu. Zil-

ka^de'de (Kasm-Aralk) ayrld. Son-

ralar baka görevlerde bulunup Di-

yarbekir valisi oldu. Muharrem

1075'de (Austos 1664) harpde ehid

oldu. (II. 194)

Hüseyin Paa (Çolak) Beylerbeyi-

lerdendir. 1058'de (1648) vefat etti.

(II. 191)

Hüseyin Paa (Darphaneci) (Ha-

c) Yükselerek babaki kulu oldu.

ev\^âl 1071'de (Haziran l66l) bey-

lerbeyi pâyesiyle badefterdar ol-

mutur. 1072'de (1661/62) Van bey-

lerbeyi, 1074'de (1663/64) Siiistre va-

lisi olup 1076'da (1665/66) azledildi.

Rebiyülewel 1079^da (Austos 1668)

Rumeli valisi olup sonra vefat eyledi.

Kardei mevâlîden brahim Beyedir.

(11. 195)

Hüseyin Paa (Deli) Anadolu da

Yeniehirlidir. Saraya girmi, kolu-

nun kuvA^etiyle Acem elçisinin getirip

kimsenin çekmedii yay çekip kr-

makla padiahn memnuniyetini ka-

zanm, böylece ilerleyerek az vakitte

musâhib ve nedim-i padiah olmu-

tur. Zilhicce 104rde (Haziran 1632)

kapdan- derya olup Muharrem 1042'

de (Temmuz-Austos 1632) azledile-

rek kubbe veziri oldu. 1046'da (1636/

37) Msr valisi olup 1048'de (1638/

39) azledildi. 1049'da (1640) saltanat

deiiminde tekrar kapdan oldu.

1051'de (1641) Bosna valisi olup

1053'de (1643) azledilmi ve 1054'de

(1644) Badad valisi olup Receb

1054'de (Eylül 1644) ayrlmtr. Son-

ra Girt'e Mehmed Paa üzerine ser-

dâr olmutur. 1066'da (1656) sadâret

mührü tarafna gönderilmiti. Bir ay

sonra bakas sadâreti elde eylemek-

le mühür eline geçmeden geri getiril-

di. evval 1068'de (Temmuz l658)

serdârlktan azl ile üçüncü defa kap-

dan- derya oldu. Rebiyülev\^el 1069'

da (Aralk 1658) azledilip Rumeli va-

lisi oldu. 1070'de (1659/60) katledil-

di. Yedikule'de medfundur. Girit ve

baka yerlerde hizmetleri görülmü,

Hanya, Resmo ve nadiye'de cami,

mektep ve hayr eserleri yapm, ga-

yet güzel hikâyeler bilir, nedim, mu-

harip, gaziydi. (II. 193/94)

Hüseyin Paa (Dilenk) Sadrazam

Siyâvu Paa'nn kardeidir. Beyler-

den ve sonra beylerbeyilerden oldu.

1013^de (1604/05) Anadolu, 10l6'da

(1607/08) Haleb oeyierbeyi oldu. Ay-

dm'da türeyen K.anolu akisini kat-

letmekle vezirlik verildi. Anadolu'ya

asker evki memuru oldu. Abaza

Mehmed Paa isyannda 1032'de

(1623) üzerine memur olmutur.

Ahska'da gafilâne harekette iken



Abaza tarafndan baslp katledildi. Si-

nirli ve sertti. Olu Mustafa Paa'dr.

(11. 188)

Hüseyin Paa (D^veren) (San)

Bosnaldr. Mehur beylerden olup

beylerbeyi, Anadolu beylerbeyi, Ba-
dad ve Bosna valisi, 1102'de (1690/

91) Silistre beylerbeyi ve 11 03 'de

(1691/92) vezirlikle stanbul kayma-

kam oldu. 1104^de (1592/93) Kars ve

ardndan Trabzon vaisi oldu. Katlo-

lunacaî haberini akca Kürdistan'a

firar eyledi. Saltan^U deiiminde
meydana çkp 1106'da (1694/95)

Kbrs muhafz, llCS'de (1696/97)

Sayda valisi, Rübiyüle\^^el 1109'da

(Eylül-Ekim 1697) Msr valisi olup

Rebiyülâhr lllO'da (Ekim l698) az-

ledilip vezirlii kaldrlarak Rodos

Kalesi'nde kalebend oldu. Aftan son-

ra Hamid sanca verildi. evval

1115'de (ubat 1704) am valisi olup

1117'de (1705/06) Kelib adl ak ta-

rahndan ehid edildi. Ekya üzerine

hareketi yersiz ve fevriydi. Cesaretin-

den baka meziyeti yoktu. (L 203)

Hüseyin Paa (Doanc) Bonaktr.

Babaki kulu iken 1097'de (I686) or-

du defterdar olup o sene ortalarnda

vezirlik verildi. 1098de (1687) ba-
defterdar oldu. 1099Ma (I688) kona-m ekya yama ey .edi ve azledilip

hapsolundu. Sonra serbest braklp
muallim-i padiahînir efaatiyle Bas-

ra valisi oldu. 1102'de (1690/91) azle-

dilip Agrboz'a sürgün edildi. 1103 'de

(1691/92) katledildi. Olu ricalden

Mehmed Bey'dir. (11. 199)

Hüseyin Paa (Errarurm) Gürcü

Mehmed Paa'nm kardeidir. Erzu-

rum'da uzun müddet oturmas o ad
aldrmt. Beylerbeyilerden olup

Abaza Mehmed Pasa buna damad ol-

mutu. Bu senelerde (16201er) Erzu-

rum'da vefat etti. (II. 189)

Hüseyin Paa (Gümrükçü) Küçük
Hüseyin Paa'nn kethüdâsdr.

1094'de (1683) valide sultana kethü-

da olmutur. Vefatnda haseki sulta-

na kethüda atanarak gümrük emini

oldu. 1095 'de (1684) vezirlik verildi.

1096'da (1685) Özi ve Silistre valisi,

Receb 1097'de (Haziran I686) Basra

valisi olup 1098'de (1687) orada vefat

eyledi. Kulaksz Mescidime minber

koydu. Oullar Mustafa Bey(-+) ile

Mahmud Bey'dir(-»). Torunu âkir

Hüseyin BeyMir(->). (L 197)

Hüseyin Paa (Hac) Maliye me-

murlarndan olup Rebiyülâhr

1088'de (Haziran 1677) defterdar ve-

kili iken badefterdar oldu. Bir müd-
det sonra müteferrika beylii ile azle-

dildi. Sonra beylerbeyi olarak 1103'

de (1691/92) Anadolu beylerbeyi ve

1105'de (1693/94) Van valisi olup

harplerde bulunduruldu. 1108'de

(1696/97) vezirlikle Engürüs serdâr

ve Belgrad valisi oldu. 1109'da

(1697/98) azledildi. Çok geçmeden
A'^efat etti. Muhasip ise de harp eri ola-

mad. (L 201)

Hüseyin Paa (Hac) Çerkesdr.

Topçu askerliinden yetiip 1279'da

(1862/63) ihtiyat livas olup sonra fe-

rik olarak senelerce Akdeniz ve Kara-

deniz muhafzlklarndan bulundu.

1294'de (1877) Karadeniz muhafz
iken emekli oldu. 1296'da (1879) ve-

fat eyledi. Sertti. (II. 229)

Hüseyin Paa (Hac) Ardahanldr.

Erzurum hanedanlarnn en seçkinle-

rinden olup oralarda yetiip Tanzi-

mat'tan e\^'el yurtluk suretiyle Arda-

han'a bey olmutu. Kul sipahi aal-
yla askerde bulunup sonra Arda-
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han müdürü oldu ve Krm savanda
yararlk gösterdi. Sonra Erzurum'da

meclis azas, 1288'de (1871) mîrimî-

ranlkla Van mutasarrf, azilden son-

ra geçen savata (1877/78 Osmanl-
Rus Sava) o taraflarda hizmetle Bâ-

yezid mutasarrf, birkaç ay Erzurum

vali vekili, sonra Erzincan mutasarrf

olup azledilmi olarak 18 Rebiyülev-

vel 1312'de (19 Eylül 1894) stan-

burda vefat eylemitir. Olu evket
Paaxlr. (L 232)

Hüseyin Paa (Havyarc) Topçu
askeri olup miralay ve mîrlivâ olup

Karadeniz Boaz muhafz vekili iken

Ramazan 1263 'de (Austos 1847) Ak-

deniz muhafz vekili oldu. O sene

Zilka'desinde (Ekim) mîrimirân rüt-

besiyle Biga mutasarrf ve sonra Si-

listre defterdar, Rebiyüe^^^el 1266'

da (Ocak-ubat 1850) Ni ve Ramazan

1266'da (Temmuz 1850) Biga mutasar-

rf oldu. 1267'de (1851) azledilmitir.

Sonra stanbul'da vefat etti. (L 227)

Hüseyin Paa (Husrevolu) Be\^-

lerbeyilerden oldu. 1036 'da (1626/

27) Abaza Mehmed Paa muharebe-

sinde vefat etti. (L 189)

Hüseyin Paa (Kandilci) Dârende-

lidir. Bostanc Ocag'ndan yetiip

1095 'de (1684) Edirne bostancbas
oldu. 1098'de (1687) stanbul bostan-

cbas olup o sene beylerbeyi paye-

si verildi. llOO'de (1688/89) vezir rüt-

besiyle orduya gönderilip Rumeli va-

lisi oldu. llOl'de (1689/90) Sofya mu-
hafz, 1102'de (1690/91) Temevar
muhâhz, sonra Kastamonu sancagy-

la Selanik muhâhz, 1104'de (1692/

93) stanbul kaymakam, 1105'de

(1693/94) Özi ve ardndan ikinci defa

Temevar muhafz ve 1106'da (1694/

95) Sivas valisi olup 1107'de (1695/

96) vezirlii kaldrlarak emekli ol-

mutur. 1109'da (1697/98) vezirlii

geri verildi ve Özi, lllO'da (1698/99)

Ni muhâhz, 1112'de (1700/01) Ru-

meli valisi, 11 14 'de (1702/03) Yanova

muhafz olup o sene yine emekli

edildi. 1115'de (1703/34) tekrar Ru-

meli valisi oldu. Bir aralk padiah
sadrazam Hasan Paa'ya, kubbe vezi-

ri kalmadn îmâen ''senden gayri

vezir yok" buyurmasy-.a mutedil diye

bunu ikinci vezirlikle nianc tayin et-

mitir. Sadrazamlar bunu aalaynca
nihayet 1117'de (1705/06) azledilmi

ve vezirlii alnarak stanköy'e sürü-

lüp hapsedilmitir. Sonra hapisten

kurtuldu, ancak vezirlii verilmeye-

rek înebahü'ya gönderildi. 1122'de

(1710) vezirlii geri ^-erilerek oraya

muhafz olmutur. 1125'de (1713)

Hanya muhafz olup Rebi}âile\^^el

1126'da (Mart-Nisan l'n4) vefat etti.

Devlete sâdk ve doaydu. Torunu

brahim Paa'dr. (L 204)

Hüseyin Paa (Kasap) Askerlikten

yetiip mîrlivâ oldu. Bir aralk aklna

hafiflik geldi ve iyileince ferik olarak

Ardahan kumandan oldu. Kötü hiz-

meti yüzünden rütbesi kanunen kal-

drld. 1297'de (1880) vefat etti. (II.

230)

Hüseyin Paa (Kavanoszâde) Fili-

be Tatarpazan hanedanndan olup

her ne vakit devletin sava gailesi ol-

sa orduya gelir ve görevini yapmaya

gayret ederdi. Bu sebepten mehur
olarak mahalli malikânesine nail ol-

du. ev-\^^âl 1234"de (Austos 1819)

vezir rütbesiyle Rumeli valisi oldu.

1236xia (1820/21) Kavala, Selanik ve

sonra Ni valisi oldu. e\^^âl 1239'da

(Haziran 1824) ek olarak Adana vali-

si, 1240'da (1824/25) ilâveten Teke



sancaL ewâl 1248' Je (Mart 1833)

ikinci defa Rumeli valisi oldu. e\^^âl

1250'de (ubat 1835) ^^efat etti. Tatar-

pazarrndaki konaklan kla kadar

büyüktLi. Maiyetinde birçok muhte-

em bölükba vardr Vezirliinden

sonra â^yânlgm akrabalar idare

ederlerdi. Hatta bunlardan brahim
Bey, vezirliinde kapcbalkla âyân
olmutu. Olu Ahmed Bey'dir(->).

Yine bu aileden Kapcba Hasan
Bey vardr. II. Mahmud deATnde Ye-

nipazar'da idi. Bu ve kardeinin olu
Mehmed Bey 1248^de (1832/33) ka-

pcba olmutur. (II. 223)

Hüseyin Paa (Kazkç) Maktuzâ-
de Ali Paa'nm kethüdâsdr. Bir ara-

lk beylerbeyi payesini hâiz olmu-
ken paasnn iltimasvla rütbesi kal-

drld. Safer 1136'da (Kasm 1723)

mîrimîran rütbesiyle Musul, sonra

Amasya \^e Karahisar- Sahib muta-

sarrf oldu. Cemaziyelâhir ll40'da

(Ocak-ubat 1728) v^zir âitbesiyle

ikinci defa Musul valisi olup ll43'de

(1730/31) azledildi. Rebiyüle\^^el

ll44xle (Eylül 1737) am valisi olup

ekya Sanbeyogkryla muharebede
bozulduundan 115rde (1738/39)

azledilerek Rodos'a sürüldü. Rebi>âi-

le\^^el 1152'de (Temmuz 1739) bra-

klp vatanna gönderildi. Rebi}mlâhir

1153'de (Temmuz i:'40) vezirlikle

Çldr valisi oldu. 1155':le (1742) azle-

dildi. 1156'da (1743) Diyarbekir, 1158''

de (1745) Van, Cemaziyelâhir Il60'

da (Haziran 1747) Haleb, sonra Ada-

na, sonra çel valisi oklu. Orada hay-

li vakit kald. n76'da (1762/63) Ana-

dolu valisi olup Kütahya'da vefat etti.

Sâdk, tedbidiydi. Olu Ali Bey 21

Receb 1202xie (27 Nisan 1788) A^efat

etti. Üsküdar'da medlundur. Kölesi

sadrazam Cenaze Hasan Paa'dr. (II.

210)

Hüseyin Paa (Kz) Hersek"de îstol-

çaldr. IV. Murad devrinde (1623-

1640) Enderun'a girerek berberba
ve a'bân 1074'de (Mart 1664) silah-

dar- ehriyârî oldu. Ramazan'da (Ni-

san) Edirne, Galata Saray ve brahim
Paa Saray'ndaki odalarn ve Topka-

p Saray'nda büyük ve küçük odala-

rn kapanmasna sebep olmutur.
1080'de (1669/70) vezirlikle Haleb,

ardndan Erzurum, Zilka'de 1081 'de

(Mart 1671) Badad, sonra ikinci de-

fa Erzurum, Diyarbekir, Cemaziye-

le\a^el 1085 'de (Austos 1674) Basra,

1087'de (1Ö76) ikinci defa Diyarbekir

ve 1088'de (1677) ikinci defa Basra

valisi oldu. 1092'de (1681) azl ile

Anadolu müfettii oldu. 1094'de

(1683) üçüncü defa Erzurum ve son-

ra Temevar ve ardndan üçüncü de-

fa Diyarbekir valisi olup Engürüs ser-

dâr oldu. 1097^de (l686) Boaz Hi-

sar muhafz oldu. RebiAâilâhir 1098'

de (Subat-Mart 1687) vefat etmitir.

Yumuak huylu, çok cömert, hayr
sever, nükteci ve 70lik bir pîrdi. Ru-

meli'de kârgir dükkânlar, camiler,

mektepler ve imaretler yapt. Ba-
dad 'da Sat nehrinde kemerleri vardr.

Kethüdas vaz Aa 'yi Basra'ya süre-

rek malm müsadere edip Badad'da
bir cami yapt. Olu brahim Paa'dr.

(11. 197)

'

Hüseyin Paa (Kör) Tek gözlü ol-

makla böyle lâkapland. Gazi Çil Pa-

amn Çerke kölesidir. Yükselip

beylerden oldu. Adana ve 103
2
'de

(1623) Musul beylerbeyi olup ranl-

larla harbetti ve esir olup o sene e-
hid edildi. Yiit ve cesurdu. Kardei
Ahmed Pasa'clr. (II. 187)
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Hüseyin Paa (Kör) Yeniçeridir.

1059'da (1649) sekbanba olup sonra

Girit'e asker kumandam oldu. Orada

iken beylerbeyi olup 1065 'de (1655)

Konya beylerbeyi oldu. Daha sonra

vefat etti. Hizmet ehliydi. (II. 193)

Hüseyin Paa (Kör) Abazadr. Sar

Hüseyin Paamn kethüdas olup

1083'de (1672/73) Adana valisi, 1085'

de (1674/75) vezirlikle am, 1086'da

(1675) Anadolu valisi, 1088'de (l677)

Leh serdâr, sonra Özi ve Kanije mu-
hafz, 1092'de (1681) Nigbolu muha-

fz, 1094'de (1683) Eri valisi ve ser-

dâr oldu. O sene harpde ehid ol-

mutur. Cesur ve doru idi. (L 196)

Hüseyin Paa (Kut) Anapaldr. Ha-
_^

sekilikten yetiip baz iltizamlarla Ru-

meli'de gezip öhret kazanm ve

Edirne bostancbas olmutur. Dal
J24 ekyasnn tedibinde hayli i gördü-— günden vezidikle 1220'de (1805)

Anapa muhafz oldu. 15 sene orada

kald. Sonra Kars, sonra Konya ve Di-

yarbekir valisi ve 1239'da (1823/24)

ilâveten Rakka valisi olup evval

1240'da (Mays-Haziran 1825) vezidi-

gi kaldrlarak Bursaya sürüldü. O se-

ne Zilka'desinde (Haziran-Temmuz)

sürgün yerine gelirken Alacahan mer-

halesinde vefat etti. Yah, muktedir,

hrslyd. Konya valiliinde olu
Mehmed Arif Beye kapcbahk ve-

rildi. (L 222)

Hüseyin Paa (Küçük) Beylerden

olup Adana beylerbeyi oldu. 10 36'da

(1626/27) vefat etti. (L 188)

Hüseyin Paa (Küçük) Çekesdir.

Silahdar brahim Paamn kölesiydi.

118rde (1767) III. Mustafa'ya takdim

edilip ehzade Mehmedln hizmetine

tayin olundu. IIL Selimin tahta çk-
nda hizmette bulunup mabeynci ol-

du. Muharrem 1204'de (Ekim 1789)

baçukadar oldu. 16 Receb 1206'da

(10 Mart 1792) kapdan- derya oldu.

Tersane ilerine güzel nizam verdi.

Cemaziyelâhir 1212'de (Kasm-Aralk

1797) Vidin seraskeri oldu. Döndük-

ten sonra 23 a'bân 1218'de (8 Aralk

1803) vefat etmitir. Esma Sultann

kocasdr. Adalarn intizam ve M-
sr'n kurtulmas hususunda hizmet-

lerde bulundu. Çok cömert olup

borçlarna mal yetmemitir. Eyüp'de

Mihriah Valide Sultan Türbesi bah-

çesinde raedfundur. Ya ^.(^ idi. III.

Selim'in sütkardei olduu rivayet

edilir. Kz kardei Gülihir Hanm, Re-

ceb 1253^de (Ekim 1837) vefat ede-

rek Lâleli mezarlna defnedildi.

Adam Husrev Paa'y Msr valisi et-

tirmesi halkn dil uzatmasna sebep

olup kahrndan hastalanm ve ölüm

döeinden kalkam.amtr. Silahdan

Hac Mehmed âkir Aa'dr. (L 218)

Hüseyin Paa (Lala) (Tütünsüz)

Pertev Mehmed Paa akrabasndan

ve saray çkllardandr. Pojega beyi

olup 958'de (1551) Bu din beylerbeyi

oldu. 967'de (1559/60) II. Selimin

ehzadeliinde lak ve vezir oldu.

Tahta çknda 974^de (1566) Anado-

lu valisi ve 976'da (1568/69) Konya

eyaletiyle Kbrs muhafz ve oradan

Rumeli beylerbeyi o'.du. Azilden sonra

tekrar kubbe veziri oldu. 980 (1572/

73) ylma doru stanbul'da vefat ey-

lemitir. Egrikaprdf, medfundur. Ha-

sis ve hrslyd. Olu Ahmed Paa'dr.

(L 184)

Hüseyin Paa (Mahmud Paaza-
de) Arnavut beylerinden olup 1148'

de (1735/36) Selanik mutasarrf ol-

du. Sonra vefat etmitir. (L 207)

Hüseyin Paa (Maryol) Ende-

run'dan yetierek lOlO'da (l601/2)



kapclar kethüdas, sonra mîrahûr-

ewel oldu. 1015'de (16C6/07) yeni-

çeri aas olup 10l6'da (1507/08) Ru-

meli beylerbeyi oldu. Vilâyetleri dev-

rederek 1025'de (1616) Bosna valisi

oldu. 1036'da (1626/27) vezir oldu.

1042'de (1632/33) asker evki için

Sofya'ya memur olup orada vefat ey-

lemitir. Akll ve tedbirliydi. (II. 190)

Hüseyin Paa (Maryol) (Hac)
Derya beylerinden olup Zilhicce

ll43'de (Haziran 1731) kapdan- der-

ya vekili oldu. Cemaziye.ei'A^el 1144'

de (Kasm 1731) vekâle:en kapdan

olup 1 Receb'de (30 Aralk) asaleten

kapdan- der}^â olmutu \ Az müd-

dette ayrlmtr. Sonra vefat etti. (L

207)

Hüseyin Paa (Mekkîzâde) Dârüs-

saâde aas Ebûvukuf /\.hmed Aa
mensuplarndan olup müsellim oldu.

11 69'da (1753/56) mîrimîran rütbe-

siyle Gazze müsellmi ve sonra Ku-

düs mutasarrf olup hizmette bulun-

du. 1170'de (1756/57) vezirlikle am
valisi oldu. Urbana bozulmakla 1171'

de (1757/58) azledildi. e\'v^âl 1175'

de (Mays 1762) Mara valisi oldu.

Sonra tekrar Gazze sanca verildi.

Receb 1179'da (Aralk 1765/Ocak

1766) Gazze'de urbanla ' muharebe

edip yaralanarak vefat etmitir. Cesur

ve harpde talihsizdi. (II. 211)

Hüseyin Paa (Merre) ArnaAotdur.

Satrc Mehmed Paa'nn açbal-
mdan hasoda açs ve sonra sipahi

oldu. Yükselerek baçavu olup dâ-

rüssaâde aasna intis^pla koyun

emini, çavuba, kapclar kethüdas,

1025'de (1616) mîrahûr- sân ve son-

ra mîrahûr- e\^'"el oldu. a'bân
1029'da (Temmuz I62O) Msr valisi

ve vezir oldu. Cemaziye^^^el 1031 'de

(Mart-Nisan 1622) azledildi. Kara yo-

luyla stanbul'a gelip 4 a'bân 1031'

de (14 Haziran 1622) sadrazam oldu.

Aym 25'inde (5 Temmuz) azledildi.

Rebiyülâhr 1032'de (ubat l623)

ikinci defa sadrazam oldu. 1033'de

(1623/24) vefat eyledi. (11, 188)

Hüseyin Paa (Mezemorta) (Hac)
Der\^â beylerinden olup kalyonlar

kapdam ve sonra Cezayir beylerbeyi

oldu. llOl'de (1689/90) kapdan-

deyâ olup az müddette azledilip Ka-

radeniz, sonra 11 02'de (1690/91) mî-

rî kalyonlarna kapdan oup Rodos

sanca verildi. Muharrem 1107'de

(Austos 1695) ikinci defa kapdan-

derya oldu. 14 Safer 1113'de (21

Temmuz 1701) o görevde vefat eyle-

di. Cesur ve gayretliydi. Olu Said

Bey'dir(—^). Kz hanm Kagarî yo-

lunda medfundur. Damad Hac s-

mail Efendi'dir("*). Bunun olu Salih

Mehmed Efendi 'dir(^). (L 201/02)

Hüseyin Paa CMsu-l) Askerlikten

yetiip miralay, sonra Trablusgarb'da

mîrlivâ oldu. Tâhir Paa aleyhinde

bulunmakla cezalandrlmas srasn-

da stanbul'a sa\^tu. Sonra (1840'

larda) vefat etmitir. (lî. 224/25)

Hüseyin Paa (Müderriszâde) Ta-

kiyeddin Mehmed Paa'nm(-»') kar-

deidir. Haleb'de yükselerek beyler-

beyi payesini almt. 1305'de (1887/

88) orada vefat etmitir. (II. 53)

Hüseyin Paa (San) Abazadr. Bey-

lerden olup 1075'de (1664/65) Haleb

ve 1082'de (1671/72) am valisi olup

1083'de (1672/73) azledilmitir. 1084^

de (1673/74) Rus üzerine serdâr ol-

du. Hotin'de görevini yaparken ted-

birsizlii yüzünden vezirlii kaldrlp

Boaz Hisarfna sürüldü. Ramazan

1088'de (Kasm l677) vezirlii geri
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verilerek Anadolu ekyas üzerine

serdâr oldu. 1089 'da (1678) Anadolu

valisi olup oradan Babadag seraske-

ri oldu. 1090xia (1679) ikinci defa

am valisi oldu. 1094'de (1683) Pete
muhafz olarak yolda gelirken o se-

ne vefat eyledi. daresi kötü deildi.

(11. 196)

Hüseyin Paa (Sar) Bonaktr. Ba-

badagrnda Ordu defterdar ve sonra

arpa emini olup 1094'de (lö83) Ya-

nova, ardndan Tarablusam beyler-

beyi ve sonra kubbe veziri oldu.

109
7
'de (1686) Kamaniçe muhafz

ve sonra Tuna muhafz oldu. 1100'

de (1688/89) Vidin ve Fethülislâm

kalelerini savamadan dümana tes-

lim etmesinden dolay azledildi.

llOl'de (1689/90) vezirlii kaldrla-

rak sürülüp sonra vefat eyledi. (II.

198/99)

Hüseyin Paa (Sar) Enderûnludur.

Yükselerek kapclar kethüdas ve mî-

rahûr- e\^^el olmutur. 1043'de (1633/

34) vezirlikle kapdan- deyâ, 104
5
'de

(1635/36) Msr valisi ve sonra 1046'

da (1636/37) , Habe valisi oldu ve

orada mahsur kald. 1047'de (1737/

38) Anadolu valisi oldu. Daha sonra

vefat eylemiür. Tedbirliydi. (L 190)

Hüseyin Paa (Seyyid) Yükselerek

mîrimîran olmu ve Zilka'de 11 58 'de

(Aralk 1745) Alâiye mutasarrf tayin

edilmiür. Sonra vefat etti. (L 208)

Hüseyin Paa (atr) Enderûnlu-

dur. Miftâh gulâm olup 1058 'de

(l648) mîrahûr- e\^'el oldu. eA'\^âl

10 59'da (Ekim 1649) azlolunup ar-

dndan vezirlikle Haleb valisi oldu.

Ramazan 1061 'de (Agustos-Eylül

1651) Badad valisi oldu. 1062 'de

(1652) vefat eyledi. mam- A'zam
türbesi vaknmda medfundur. e el-

veriliydi. Kardei Koca Halil Pa-

sajdr. (II. 192)

Hüseyin Paa (atralu) Tatarpa-

zar â'yân olup 1129' ia (1717) mîri-

mîran rütbesiyle Vida ve Nibolu
muhâhz oldu. Azilden sonra bu se-

nelerde (1720 '1er) vefat etmitir. (II.

206)

Hüseyin Paa (erif) erif Muhani-

med b. Avn Efendi'nin üçüncü olu-

dur. Kardei Abdullah Paa'nm emir-

liinde Mekke'de bulundu. kinci

kardei Ali Paa'nm vefainda o aile-

nin halifesi olmakla stanbul'a çar-
larak 17 a'bân 129rde (29 Eylül

1874) vezir pâyesiyle ûrâ-y Devlet

azas oldu ve 18 Zilhiccemde (26 Ocak
1875) Mecâlis-i Âliyeye memur oldu.

Rebiyülevvel 1294'de (Mart-Nisan

1877) urâ-y Devlet azas, Rebiwlâ-

hir'de (Nisan-Mays) mülkiye dairesi

reisi ve 28 Cemaziyelâhir'de (10 Te-

muz 1877) Mekke emiri oldu, 1297'

de (1880) Cidde'ye girii srasnda bir

fedai tarafndan ehid edildi. Katil

asld. ffedi, zarif, zekî, nce, temiz

soyluydu. Emirliinde yollarn gü-

venliini salamak m^ksadyla koru-

ma mevzileri yapmay murat buyur-

mutu. (II. 230)

Hüseyin Paa (Telli) (Müneccira)

Sarayda yetiip Siyivu Paamn
adamlarndan oldu. Yükselerek Trab-

zon beylerbeyi oldu. 992 'de (1584)

ran'a esir dütü. Kurtulduktan sonra

Rumeli beylerbeyi olup 10 00'de

(1591/92) Nibolu m hafz, Rebiyü-

lâhr lOOl'de (Ocak 1593) Erzurum

beylerbeyi, 1002^de (1593/94) Bosna

valisi oldu. 1003'de ( ..594/95) A\t_is-

tuya ile hudut anlamazlndan do-

lay izinsiz savaa g;iriti. 1004 'de

(1595/96) savata bataa saplanp ve-



fat etti. lm-i nucüm ile ilgilenirdi. (II.

185)

Hüseyin Paa Tepedenlizâde)
Muhtar Paa'nm (oludur Mîrimîran

olup 1254-de (1819) Selânik'de ika-

mete memur edile i. Bu ailenin fela-

ketinde hayatta brakld. Ancak ba-
ka bir yere sürülcü. 1240^da (1824/

25) yine Selânik'de ikamete memur
oldu. Sonra vefat etti. (II. 222)

Hüseyin Paa (Topal) Yükselip

babaki kulu olun sonra Türkmen
vo^^^odas ve tahsilat memuru oldu.

1099'da (1688) vezirlikle Mara valisi

ve Anadolu müfettii, sonra Bosna

valisi, 1102'de (1()90/91) Temevar
ve Silistre valisi, :103^de (1691/92)

Belgrad muhâfzhgyla Engürüs ser-

dâr olup 11 05 '"de (1693/94) ayrlarak

orduya memur olcx\. Sonra yine Te-

mevar muhafz, 1107^de (1695/96)

Diyarbekir valiliimde ordu çarhacs

olup llOB'de (l69(/97) vefat etti. Ce-

sur, gayretli, tedbirliydi. (II. 201)

Hüseyin Paa (Topalolu) Beyler-

den olup 1095xle (1684) Sivas bey-

lerbeyi oldu. 1096^da (1685) Kasta-

monu, 1097xie (1686) ehrizor ve

sonra Rakka valisi ve 1103'de (1691/

92) Anadolu müfe;tii oldu. 1107'de

(1695/96) vezirlik ihsan olunup o se-

ne Rakka'da vefat eylemitir. Kabili-

yetli ve vilâyet ida:-esine muktedirdi.

(11. 200)

Hüseyin Paa (Türkçebilmez) E-
kyalk yaparken gönül almak için

1017^de (1608/09) Karahisar- Sâhib

sanca verildi. 10 24*de (l6l5) Kars

muharebesinde yaralanarak vefat et-

mitir. (II. 187)

Hüseyin Paa (Yenicelizâde) En-

derun'dan yetime olup kahveciba

oldu. 24 Rebi^aJlewel 1222xie (1 Ha-
ziran 1807) duhan gümrüü emini ol-

du. 1223'de (1808) gümrükçü ve son-

ra matbah emini olup 1228'de (1813)

vezir rütbesi verildi. Baka görevler-

de bulunduktan sonra Trablusam
valisi olup 1239'da (1823/24) vefat et-

ü. (L 221)

Hüseyin Paazade bak. Mehmed
Bey

Hüseyin Penâl Efendi Maliye me-
murlarnn kudemasmdan ve Kule-i

Zemin Komisyonu reisi olup 17 Mu-
harrem 1294'de (1 ubat 1877) vefat

etti. Selimiye'de defnedilmitir. (ÎL

229)

Hüseyin Râsil Efendi (Seyyid)

Kalemden yetiip hâcegândan oldu.

1183'de (1769/70) tezkire-i e\^^el ve-

kili olmutu. Bir-kaç sene sonra azle-

dilip baka hizmete nakledilmi, Ce-

maziyelâhir 119rde (Temmuz 1777)

bir kabahati ^lizünden katledilmitir.

Üsküdar^da medfundur. (II. 214/15)

Hüseyin Refik Efendi (Merâkî)
Kalemden yetiip hâcelik ile 1174

(1760/61) ve n76xia (1762/63) iki

kere maliye tezkirecisi ve sonra top-

hane nâzn, e^^^âl 1180'de (Mart

1767) cizye muhasebecisi olup azil-

den sonra 1182'de (1768/69) vefat

eylemitir. airdir. (II. 213)

Hüseyin Remzî Bey Mekteb-i Tbbi-
yemden yetimedir. Miralay ve mekâ-
tib-i âliye muallimi iken 13 Receb
12l4'de (18 Aralk 1896) vefat eyle-

mitir. Kasmpaa'da bir tekkeye def-

nedildi. lm-i ha-\^'anâtta geni bilgisi

olup telif eserleri vard. Halinin düz-

günlüü ve güzelliiyle öhretinden
^'Evliya"^ dendi. (IV. 852)

Hüseyin Resim Efendi Kilislidir,

lerris, Receb ll67xle (Mays
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1754) Haleb, 1174'de (1760/61) Edir-

ne mollas ve sonra Mekke payesi

olup 21 Safer n79'cia (9 Austos

1765) vefat etti. Üsküdar'da Eski Vali-

de Camii'nde medfundur. Fâzl, bilgi-

liydi. eyh Murad Mescidi'ne minber

koydu. (11. 211)

Hüseyin Rzâ Efendi Hâcegândan

ve mansp sahiplerinden olup 1249'

da (1833/34) vefat etmitir. (L 223)

Hüseyin Rifat Bey (Melek Paaza-

de) Müderris, Cemaziyele^el 1269'

da (ubat 1853) Haleb mollas, Ce-

ma2iyelewel 1276'da (Aralk 1859)

Filibe mollas ve Rebiyüle\^^el 1279'

da (Eylül 1862) Mekke payesi oldu.

1296=da (1879) vefat eyledi. (II. 230)

Hüseyin Ruhî Efendi Berzencî e-

riflerinden Seyyid Ali^nin halifelerin-

den ve Kadiri tarikati ricâlindendi. 4

Cemaziyeiâhir 1288'de (21 Austos

1871) vefat edip Yusufpaa'da defne-

dildi. (L 229)

Hüseyin Sa'dî Çelebi ehzade saat-

çisi iken müneccimba Mehmed Çe-

lebi ile yakn iliki kurdu. Ondan nü-

cûm ilmini örenerek bir aralk cizye

emini kâtibi oldu. Sonra 20 sene kadar

müneccimba oldu. 1060'da (1650)

azledildi ve sonra vefat etti. (L 192)

Hüseyin Sabr Bey (Hac) Tabib

olup Mekteb-i Tbbiye-i Mülkiye mü-

dürü iken haylice himmetleri görül-

mütü. 1315'de (1897/98) Tesalya

harbî heyet-i shhiyesinde iken vefat

eylemitir. (IV. 852)

Hüseyin Said Efendi (Fettâhzâde)

zmirlidir. Yeniçeri Oca imam ve

eyhülkurrâ olup Cemaziyelâhir 1159'

da (Haziran-Temmuz 1746) imam-

sânî-i sultanî ve 6 Safer ll6rde (6 u-
bat 1748) imam- e\^^el olmutur.

Il68'de (1754/55) ayrld ve sonra

Diyarbekir molks oldu. 5 Receb

1186'da (2 Ekim 1772) vefat edip Üs-

küdar'a defnedilrnitir. Olu AbdüL

mün'im Efendi de Cemaziyelâhir

1192'de (Temmuz 1778) vefat ederek

yanma defnedildi. (L 213)

Hüseyin Senâyî Efendi Divan kale-

mi mümeyyizlerinden olup 20 Rama-

zan 12l6'da (24 Ocak 1802) vefat et-

ti. Haydarpaa'da medfundur. (L

217)

Hüseyin ah Bey Karlili sanca be-

yiydi. 950 (1543) ylma yakm vefat et-

ti. (L 183)

Hüseyin ükrî Efendi (Hac) Mek-

tûbî-i maliye huiefâsmdan olup hâce-

likle salyâne mukataacs olmutu.

1262'de (1846) Mekke'de vefat eyle-

mitir. (L 225)

Hüseyin Tâlib Efendi Hindî Hac
Hasan Aa^nn(-^) oludur. Kâtip

olup 1229'da (1814) vefat eyledi. Se-

yitahmetderesi'nde babasnn yanma

defnedildi. (L 156)

Hüseyin Tevffk Efendi Divrikli

Mehmed Hamd Efendi'nin oludur.

Müderris, Cemaziyele\^^el 1286 'da

(Austos 1869) Cjalata mollas, sonra

bilâd- hamse mollas ve 1296'da

(1879) Mekke payesi oldu. 1305'de

(1887/88) mam Gazâlrden tercüme

eyledii baz eserlerinden dolay s-

tanbul pâyesiyle Mekke kads oldu.

Zilka^de 1305'de (Temmuz 1888) ora-

ya varnn üçüncü günü vefat eyle-

di. Âlim ve fâzld. (L 231/32)

Hüseyin Vasfî Paa Mekteb-i Harbi-

ye'den yetiip Mütercim Rüdî Paa'ya

damad olmakla miralay ve mîrlivâ oL

du. Geçen savata (1877/78 Osmanl-

Rus Sava) cesaret gösterince ferik ol-



du. 1296^da (1879) vefat etti. Bilgiliy-

di. Olu Mükerrem Beydir. (II. 229)

Hüseyin Vehbî Efendi Ayasofya

kürsü eyhi olup 11 Rebiyüle\^-^el

1288'de (21 Mays 1871) vefat etmi-

tir. (II. 229)

Hüseyin Zuhûrî Efendi Müderris

olup Cemaziyelâhir 101
2
'de (Kasm

1603) vefat etti. (II. 185)

Hüseyin Zühdî Efendi Selâniklidir.

Dersiam olup 1265 (1849) ylmdan
sonra vefat eylemitir. (II. 225)

Hüseynî bak. Mu ;.yiddin Mehmed
Efendi; Velîyeddin Efendi

HüsnîBey 1238'de (1822/23) doup
1273'de (1856/57) Bâb- Seraske-

rî'den yetierek nizamiye kâtibi ol-

mu ve uzun yllaraen sonra ordular

kap kethüdas olup Ramazan 1288'

de (Kasm-Aralk '.871) Dâr- ûra
azas oldu. 1295'de (1878) vefat eyle-

di. (L 178)

Hüsnî Bey Kanlcal diye mehur
olup hariciye mekûbî ve mezâhib

kalemlerinde bulundu. Bir aralk se-

faretlerin, özellikle Paris Sefâreti'nin

kap kethüdas oldu . Sonra yalnzhga

çekilerek 11 Cemaziyelev^vel 13irde

(20 Kasm 1893) vefat eylemitir.

Hosohbet olup "R' harfini "G" diye

telaffuzundan dola\a "Vdf' diye

öhret almtr. (II. '..79)

Hüsnî Bey Gazi Tu:han Bey evlâdm-

dandr. Yeniehr-i Fenâr hanedann-

dan olmakla 1285x.ie (1868/69) û-
râ-y Devlet azas oldu. 15 Muharrem

13l4-"de (16 Haziran 1896) o hizmette

vefat eyledi. Ûlâ rütbesini hâiz, iffetli

ve doru idi. Edirne:kapya defnedil-

mitir. (IV. 851)

Hüsnî Bey (Hac) .vlaliyeden yetiip

taralarda bulundu. Sonra maarif mu-

hasebeciliinde birkaç sene bulun-

makla ûlâ smf- e^^eli rütbesini ald.

1299'da (1882) azledilip emekli oldu.

20 Rebiyülâhr 1306'da (24 Aralk

1888) vefat etti. (II. 178)

Hüsnî Dede Abdülbâkî Efendi'

nin(->) oludur. Babasnn 1236'da

(1820/21) vefat üzerine Yenikap
Mevlevîhanesi'ne eyh oldu. 1245'de

(1829/30) vefat etti. (III. 300)

Hüsnî Efendi Kalemden yetiip

Yahya Paa'ya mektupçu oldu. Sonra

taralarda gezip 1182'de (1768/69)

Bender Ordusu defterdar oldu. Son-

ra vefat eylemitir. airdir. (L 175)

Hüsnî Efendi (Köse) Maliyeden ye-

tiip mansûre zimmeti ve 1248'de

(1832/33) mukataat zimmeti ve Zil-

hicce 1253'de (Mart 1838) maliye

müstear oldu. Cemaziyele^^^el 1255'

de (Temmuz 1839) azledilip Konya
defterdar olmutu. Tarada gezerken

ûlâ e\"\^eli olmutur. Zilka'de 1260'da

(Kasm 1844) Meclis-i Vâlâ azas ve

sonra çiftlikat- hümâ}nln nâzn oldu.

Rebi>T:ilewel 1265'de (ubat 1849)

bâlâ rütbesiyle maliye nâzn oldu.

Ramazan'da (Temmuz-Austos 1849)

Mustafa Reid Paa'nm ziyafetinden

dönüte anszn vefat etti. Padiaha

an balhg, hesap ilerini çok iyi

bilmesi, ar doruluu ve sözünün

etkililiinden dolay anszn vefatna

o zamanca zehirlenme denmitir.

Eyüp 'de defnedilmitir. (L 176/77)

Hüsnî Efendi (Küçük) Müderris

olup e\^^âl 1303 'de (Temmuz 1886)

vefat etti. Sur dnda medfundur. (II.

178)

Hüsnî Efendi stanbulludur. Divan

kalemi halifelerinden olup Sivas'a

memur olarak gitmiti. 1245'de
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(1829/30) vefat etti. Mehur airdir.

Dâni Bey'in vefatna üzülmesi ölüm

sebebi oldu. Hakknda "Gün olup

vuslat- yâri bu gözlerim göre mi/

Yoksa engüt-i kaza defter-i ömrüm
düre mi" demitir. (L 176)

Hüsnî Hasan Efendi Haraç aas
Hüseyin Efendi'nin oludur. Maliye

kâtiplerinden olup yükselerek müza-

yede müdürü olmutu. Sonradan

emekli oldu. Nakibendî halifesi olup

30 seneye yakm evinde eyhlik eyle-

di. 9 ewâl 1307'de (29 Mays 1890)

vefat eyledi. Selimiye Dergâh'nda

medfundur. Ya 70, cömert, kerim,

dindar ve güzel konuurdu. Büyük

olu Râid Bey 40 yan aknken
1305 sonlarnda (1888 ortalan) vefat

etmitir. Yine böyle evinde meihat

ve inziva eden kâtiplerden eyh Ne-

cib Efendi de 1307 ortalarnda (1890

balan) vefat etmitir. Zenginlerden

ve hasahur kâtipliinden meihata

meslek deitiren Talat Efendi bu

zattan halife olmutur. Necib Efendi

hakknda Hüsnî Efendi gibi umumi
hüsn-i zan vardr. (II. 178/79)

Hüsnî Hüseyin Bey Hüseyin Hüsnî

Paa'mn olu Abdullah Bey' in olu-

dur. 1186'da (1772/73) domutur.
Mektûbî-i defterîden yetiip serhalife

olamadna gücenerek kaynpederi

Abdülkerim damad Mehmed Efendi

ile Bursaya gitti ve orada sürgünde

bulunan Abdullah Birrî Efendi ile ya-

knlk kurdu. Sonra 10 sene müddetle

irad kesedar olup hâcelik rütbesiyle

Tepedelenli Ali Paa ve kodral b-

rahim Paann aralarn bulmak için

Arnavutlua gidip 1222^de (1807) or-

duda defterdar mektupçusu oldu. Re-

biyülevvel 1222^de (Mays 1807)

âmedci, 1226'da (1811) kk- ewel

defterdar olup 1227^de (1812) Egri-

dere palangasna sürüldü. Az müd-

dette sürgün yeri noz'a çevrilerek s-

tanbul'a getirilmi ve Badad^a teri-

fatla gönderilip dönerek 1228'de

(1813) reisülküttab olmutur. Muhar-

rem 1229'da (1814) bamuhasebeci

oldu. 1230=da (1815; cebhane nâzn

olup Kâtiboglu'nun mallarn getirme-

e zmir'e gönderildi. O esnada stan-

bul cizyedarh lâve edildi. Ksa süre

sonra azledilerek e\^^âl 123rde (Ey-

lül 1816) bamuhasebeci, e\^âl 1234'

de (Austos 1819) ruznâme-i ev\'^el,

10 Zilka'de 1234'de (31 Austos 1819)

çavuba, 4 Cemaziyelev^'^el 1236'da

(7 ubat 1821) tevkiî, ewârde (Tem-

muz) büyük ruznâmeci, 1237'de

(1821/22) defter emini, ardndan darb-

hane nâzn, Zilka'de 1239^da (Tem-

muz 1824) tersane emini, Cemaziye-

lewel 1240'da (Ocak 1825) Mora Or-

dusu defterdar, Rebiyülevvel 1241 'de

(Ekim-Kasm 1825) ça\aba ve Re-

ceb 1243'de (Ocak-vubat 1828) mu-

kataat nâzn oldu. Olu âmedî hulefâ-

smdan Emin Bey' in ^^efatmdan dolay

üzüntüsünden 24 Cemaziyele\^^el

1244'de (2 Aralk 1828) vefat etti.

Eyüp'de türbe civarmda medfundur.

Ya 60'a yaknd. Dirâyetii ve zekî

olup kimseye kötülük etmeyi sev-

mezdi. Padiahn teveccühüne maz-

har olmutu. Olu Abdî Bey hâcegân-

dan ve mektûbî-i sadâret hulefâsm-

dan olup 1238'de (1822/23) gurebâ-y

yesâr kâtibiydi. Bir olu da Kâmil

Bey'dir. Bu da mektupçu olup hâce-

gândand. (L 175/76)

Hüsnî Hüseyin Efendi Me^ kufat

kaleminden yetiip kalemde kesedar

oldu. 17 Cemaziyele\^'el 1249'da (1

Kasm 1833) vefat etti. (11. 176)



Hüsnî Hüseyin Efendi Maliye emek-

lilerinden ve Nakibendi eyhlerin-

den olup Üsküdar'da otururdu.

a'bân 1307^de (Nkrt-Nisan 1890) ve-

fat etti. Nasûhî Tekkesi'ne defnedil-

mitir. (L 179)

Hüsnî Hüseyin Efendi Maliye kah-

vecilerinden Ali Aga'nm oludur. Kâ-

tip olup muhasebat- atikada mü-
mevydz olmu ve sonra Edirne ve Ha-

leb defterdarlklarnda bulunup mali-

yede Divan- Mulasebat azaig ve

muhasebat- atika muhasebeciliinde

dahi bulunmu ve nihayet aza ve ûlâ

e^A^eli iken 22 Receb 1311 "de (29

Ocak 1894) vefat etmitir. Sen^et sa-

hibiydi. (II. 179/80)

Hüsnî Hüseyin P;aa Feshane kâtip-

lerinden olup Erzurum defter-i haka-

n müdürlüünden azledilmi olarak

ölen Mora muhacirlerinden Abdülke-

rim Efenciinin oludur. Balarda Pe-

pe Mehmed Paa dairesine intisapla

kâtibi, sonra Zaptive Meclisi kâtibi ve

sonra paasnn Yanya ve Trhala va-

liliinde Trhala kaymakam olup in-

hasyia mîrimîran olmu ve paasnn
dönüünde Rumen pâyesiyle Trha-

la'ya mutasarrf atanmtr. Muharrem
1275 'de (Austos 1858) vezirlikle

Yanya, Rebiyülâhi:''de (Kasm) Girit,

Receb 1276'da (ubat 1860) Selanik

ve a'bân 1279^da Ocak-ubat 1863)

Yanya valisi old:. a'bân 1280'de

(Ocak 1864) Subhî Paa müfettili-

inde ikâyet sebebiyle azledilmi ve

bir sene ma'zuliyetle kalmas hükmo-
lunmutur. a'bân 128rde (Ocak

1865) Cezâyir-i Bahr-i Sefid valisi, Sa-

fer 1284'de (Haziran 1867) Bursa va-

lisi, Zilka'de 1285'de (ubat 1869)

zabtiye müiri oldu. 25 Cemaziyelâ-

hir 1288'de (11 Eylül 1871) azledilip

muhakeme altna alnd. 5 aban'da

(20 Ekim) vezirlii kaldrlarak serkâ-

tip Emin Bey'le beraber Kbrs'a sü-

rüldü. Cemaziyelâhir 1289'da (Aus-
tos 1872) brakld ve 18 Muharrem
1290'da (18 Mart 1873) vezirlii geri

verildi. O senenin Rebiyüle^^elinde

(Mays) Konya valisi ve Cemaziyelâ-

hir'de (Austos) Bursa valisi olup

e\^'ârde (Aralk) azledildi. 1293'de

(1876) üçüncü defa Yanya valisi olup

10 Cemaziyelâhir 1294'de (22 Hazi-

ran 1877) A'efat etmitir. iman, orta

boylu, güler yüzlü, cömert, ilim, iir

ve kitabete intisab vard. Memuriyeti

ilerinde sert, dervilere muhib, sarfi-

yat fazlacayd. (II. 177)

Hüsnî Hüseyin Paa Askerlikten

yetiip ferik rütbesine nâii olmu ve

Anadolu Divan- Harbi'ne aza olmu-
tu. Rebiyülâhir 1307'de (Aralk 1889)

^'^efat eyledi. Karacaahmet'de med-
fundur. ai. 178)

Hüsnî Mehmed Bey Yalkçlar ket-

hüdas Hac Mehmed Aa b. smail'in

olu olup 1237'de (1821/22) vefat

eden Almed Efendi'nin oludur. Ba-

basnn vefatnda 40 günlüktü. Dedesi

de 1254'de (1838) vefat etti ve ana bir

amcas Mustafa Efendi ile Konyayi-

itti. Döndükten sonra Galata gümrü-

ü kâtibi, ikinci kâtibi, sonra sermü-

dürü ve Macarlarn ilticasnda mih-

mandar, 126
7
'de (1851) Zara-i atik

kavmakam ve azilden sonra Zilka'de

1269 'da (Austos 1853) Zaho ve

1270'de (1853/54) Ordu kaymakam
oldu. 127rde (1854/55) Erzumm'a
Çerke Hafz Paa "ya yardma gitti. Ra-

mazan 127
2
'de (Mays 1856) Gümü-

hane kaymakam, Rebiyüle\^^el 1277'

de (Eylül-Ekim 1860) ayrldktan son-

ra Rüsumat Meclisi teekkülünde aza,

1279^da (1862/63) Anadolu müfetti
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muavini, 1281'de (1864/65) slimye

belcayâ memuru ve 1283'de (1866/67)

Harik Komisyonu azahyla Kule-i Ze-

min Komisyonu reisi oldu. Ayrldktan

sonra Fâtih ciheti muhacirin fahrî reisi

olup hastahg yüzünden istifa eyledi.

21 Ramazan 1297'de (27 Austos

1880) vefat eylemitir. Karacaah-

mefde medfundur. Zaho'da Kürtlerle

ve Erzuam'da Ruslarla harbetmi, ce-

sur, sâdk, dindar, cömert ve güzel ko-

nuurdu. Büyük olu Lutfî Ahmed
Bey'dir(->). kinci olu bu kitabn ya-

zandr (Mehmed Süreyya Bey). Bu

âcizden sonra üç kz oldu. Büyüü
Naciye Fatma Hanm küçükken 1268'

de (1851/52) vefat etmitir. Damadan

zmir topçu miralay Ahmed Beyle

Yâsincizâdelerden müderris Abdül-

vehhâb Efendi'dir. (II. 177/78)

Hüsnî Mehmed Efendi Sadrazam

brahim Sârim Paa'mn büyük karde-

idir. Kalemden yetiip Meclis-i Mali-

ye azasndan olmutu. 1277'de

(1860/61) vefat eyledi. Haydarpa-

a'da medfundur. Olu maarif muha-

sebe memuru Nâid Bey 1292 (1875)

tarihlerinde vefat etti. Onun olu
Memduh Bey Rüsumat azasmdandr.

(IV. 296)

Hüsnî Paa Topçu livas olup emek-

li olmu ve bu senelerde (18601ar)

vefat etmitir. (II. 177)

Hüsnî Paa Askerlikten yetiip liva

ve ferik olup Zor mutasarrflnda

1286'da (1869/70) vefat etmitir. (L

177)

Hüsnî Paa 1225'de (1810) doup
1242'de (1826/27) askere girmi ve

süvari zabitliinden 1278^de (1861/

62) livâhga kadar ^akselerek 1288

(1871) tarihinden sonra vefat etmitir.

(II. 177)

Hüsni Faa Topçu beylerinden olup

hayli müddet Tophane Meclisi'nde

aza, sonra livâlkla hassa topçu livas

ve sonra feriklikle topçu dairesinde

bulunup ya 70^ e ulam olduu

halde 20 Rebi>âilewel 1309^da (24

Ekim 1891) vefa^ eylemitir. Olu
Tahsin Bey yâve^'-i harb-i padiah

olup kendisinden haylice e\^'el vefat

eylemitir. (L 179)

Hüsnî Paa Srkâtibi Mustafa Paa'"

nm oludur. Liva, ferik ve 1276'da

(1859/60) Atiye Sultanzâde Seniye

Hanm Sultanla evlendi. Sonra

1300'de (1883) müir olarak ewâl
13l6'da (ubat-Mat 1899) vefat eyle-

mitir. Sultan Mahmud Türbesi bah-

çesine defnedildi. Senelerce Dâr- û-
ra azalk ve riyasetinde bulunmu,

kabiliyetli ve temiz soylu bir zat idi.

(IV. 851)

Hüveüzâde bak. Mustafa Efendi



Irakîzâde bak. Hasan Efendi; Meh-

med Efendi

Irgatzâde bak. Mehmec Aa
Ispanakç bak. smail Paa

Ispanakçi2âde bak. Cenâleddin b-
rahim Bey; brahim \umnî Paa;

Mustafa zzet Bey; Mustsia Paa (Ha-

fz); Tâhir Mehmed Bey

Ispanakçzâde I. Abdülhamid devri

(1774-1789) vezirlerinden Erzurum'lu

Hafz Mustafa Paa evls.ddr. Yakn
zamanda Cemâl Bey'in vefatyla ha-

nedan sona ermitir. (I\'. 681)

Ispartalzâde bak. nayetullah Efen-

di; Tevfik Mehmed Efendi

Itrî Mehmed Efendi irazldr. Ana-

dolu'ya gelip müderris ^'e kad oldu.

1032'de (1623) Ergene kads iken ve-

fat etti. Mehur hattatdr. iir bilgisi i-

irinden üstün olup âlim, den^i-me-

repdi. (m. 483)

Itrî Mustafa Efendi (Buhûrîzâde)

stanbulludur. îlm-i edvarda mahir

olup mûsikîye derin ball vard.

IV. Mehmed'e nedim oldu. Padiahn
iltifaüarma mazhar olup esirciler ket-

hüdâl ile çera edildi. 1123'de

(1711) vefat edip Edirnekap haricin-

de Mustafa Paa Dergâh karsna
defnedildi. Arif ve airdir, (ÎII. 483)

lyânî Çelebi Bursaldr. I. Ahmed dev-

ri (1603-I6l7) airlerindendir, (III.

609)

lyânî Çelebi Manastrldr. I. Ahmed
devrinde (1603-1617) vefat etti. air-

dir. (III. 609)

lyânî Muzaffer Efendi Haleb müf-

tüsü Ali Efendi'nin oludur. Müder-

ris, Haleb, Bursa ve Edirne mollas ol-

du. 1020'de (1611) vefat eyledi. Kes-

kindede kabristannda medfundur.

lim ve maarifde hissesi olan bir pîr-

di. air ve kurumluydu. Makale-i ü-
câiye'si vardr. (III. 609)

Izâm Mehmed Bey Nâid Eyyûb

Bey'in(-^) kardeidir. Mühimmenüvis

olup 7 Rebiyülâhr 1239'da (11 Aralk

1823) vefat etmitir. Yanma defnedil-

di. (IV, 532)

Izâi Çelebi (Topal) Molla Izârî lâ-

kapl Kasm Efendi'nin(-»') kardeidir.

Kad iken 929'da (1523) vefat etti. a-
irdir. (IV. 467)

Izâi Mehmed Efendi Divan Hü-

mâyun kaleminden yetiip oraya ke-

sedar oldu. Il69'da (1755/56) vefat

eyledi. Tophane'de Çivic Liman
Mektebi'nin bânîsidir ki, bugün "Ça-

vuba Mektebi" denir. Orada med-

fundur. (lîl. 453)

Izârî Pr Mehmed Efendi Edirneli-

dir. 995'de (1587) vefat etti. Âlim, a-
irdir. (III. 453)
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îbâdî Tekfurclagldr. Halveti olup

Tekirda^da eyh iken Ramazan 1078'

de (ubat-Mart 1668) vefat etmitir.

Ermi saylanlardandr. (III. 292)

bi Aga Küçük brahim Efendi'nin

damaddr. Kapcba, e\a^âl 1202'de

(Temmuz 1788) matbah emini oldu.

Azilden sonra III. Selim devri (1789-

1807) balarnda vefat eylemitir. Olu
Almed smail Bey Zilhicce 1228'de

(Aralk 1813) vefat eyledi. (I. 188)

bi Aa Bostanc Oca"ndan yetiip

bostancba olup azledilmiti. 1244'

de (1828/29) humbaracba olup bir-

734 iki sene sonra vefat eylemitir. (I. 188)

bi brahimAa III. Selimdin tebdi-

li olup 1 Cemaziyele\a^el 124rde (12

Aralk 1825) vefat eyledi. Hamidiye
Türbesimde medfundur. (I. 188)

bi brahim Aa Yeniçeridir. Za-

arcba olup 1241 'de (1826) Vak'aT

Hayriye'de kapcba olmutur. Zil-

hicce 1276'da (Haziran-Temmuz 1860)

vefat eyledi. Olu Emin Mehmed
Bey'dir(~->). (I. 188)

bi Mustafa Efendi Müderris olup

1 a'bân 1189'da (27 Eylül 1775) ve-

fat etmitir. Üsküdar'da Duvarciibi'n-

de medfundur. (I. 188)

tbn Bezzaz bak. Mehmed Hâfzeddin

bn Kemâl bak. Ahmed Semseddin

Efendi

bn Manisa bak. Muhyiddin Meh-
med Efendi

tbn Meddas bak. Hüsâmeddin

bn Melek bak. îzzeddin Abdüllâtif

tbn Nüceym bak. Mehmed Efendi

bn Temcid II. Mehmed'e (Fâtih)

muallim olup 855 'de (1451) vefat ey-

ledi. Üç dilde airdir. Beyzâvîye hai-

yesi vardr. (I. 167)

tbn Vefa bak. Muslihiddin Mustafa

Efendi

brahim (erif) 1093^de (1682)

Mekke emiri olup ev\^âl 1095'de

(Eylül 1684) ayrld ve Msr'da otur-

du, llirde (1699/1700) stanbuFa

çarld. 1112 balarnda (1700 sonla-

rnda) vebadan vefat edip Atik Ali Pa-

a mezarlna defnedildi. (I. 114)

brahim (erif) Muharrem lll4'de

(Haziran 1702) kardeinin katlinde

Tunus beyi oldu. 112rde (1709) ayni-

ne ve sonra vefat eylemitir. (I. 117)

brahim Aa Yeniçeri Oca zabiti,

yani sekbanba o.mutur. 90
2
'de

(1496/97) kadolunrutur. Krkçe-
me'de bir mescid ina eyledi. (I. 92)

brahim Aa III. Marad'm bâbüssa-

âde aas olup 988 de (1580) vefat

eylemitir. brahimaga Çayr bunun
adyla anlr. Kendis; de orada med-
fundur. (I. 95)

brahim Aa Yükselip kapcba
olup 999'da (1591) gurebâ-y yesâr

aas, sonra ça\aba, cebecibau

ehremini ve 1003 'de (1594/95) silah-

dar aas olup savalarda cesaret gös-

termesinden dolay övgüye deer bir

halde vefat etmitir. ^ I. 96)

brahim Aga Mâbeyn'den yetiip mî-

rahür- ewel oldu. l()13'de (1604/05)

azledildi. Sonra vefat eyledi. (I. 98)

brahimAa Enderünluciur. 1015xie

(1606/07) kiler kethüdâlgmdan ka-

pclar kethüdas olmutu. Sonra mî-



rahûr-1 ewel olup 1017'de (1608/09)

yeniçeri aas oldu. 1019'da (I6IO)

azledildi. Sonra vefat eyledi. (I. 98)

brahim Aa Hadm olmakla saray-

da yetiip 1049'da (1639/40) dârüssa-

âde aas olmutur. 1050'de (1640/

41) azledilmi olarak Arabistan'a gi-

dip vefat eyledi. Harap Mescid'in bâ-

nisidir. (I. 102)

ibrahim Aa Yeniçeri Ocagfnda

muhzr aa olmutur. e\"V'âl 1055 'de

(Kasim-Aralk 1645^ kul kethüdas

olup sadkane hizmetinden 1058'deki

(1648) karklkta azledilmitir. Göz-

den dümü olarak vefat etti. (I. 103)

brahim Aa Kapclar kethüdas

olup 1060'da (1650) azledilmi ve ve-

fat etmitir. (I. 103)

ibrahim Aa Belgradldr. Ende-

run'da yetiip rikâbc ar- ehriyârî ol-

du. 1075'de (1664/6:0 çukadar- eh-
riyârî olup az müddette kapcbalk-
la saraydan çkarld. Daha sonra ve-

fat eylemitir. (I. 106)

brahim Aa Enderun'dan yetiip

kiler kethüdas olup 1076'da (1665/

(}()) vefat etmitir.

brahim Aa Enderun'da yetiip si-

lahdar- ehriyârî oldu. Cemaziyelâ-

hir 1089'da (Temmv z~Agustos l678)

azlolunmu ve azledilmi olarak ve-

fat etmitir. (I. 108)

brahim Aa Sipaniler aas olup

harpde firar eylemek töhmetiyle 1102'

de (I69O/9I) idam edilmitir. (I. 111)

brahim Aa Topçu kethüdas olup

1109'da (1697/98) Sentene'de ehid

olmutur. (IIL 522)

brahim Aa Cebeciler kethüdas

iken Rebiyüle\^^el ril5'de (Temmuz-

Austos 1703) cebecibai olduysa da

az müddette azledilerek vefat etmi-

tir. (I. 114)

brahim Aa Tortumludur. Yeniçeri

Ocag'nda zaarcba iken lll6'da

(1704/05) yeniçeri aas olup birkaç

ayda azl ile yerine yine Tortumlu

olan kul kethüdas dier brahim Aa
olmutur. Sene sonunda bu da yeni-

çeri aalndan emekli olarak azledi-

lip Erzurum'da ikamete memur ol-

mutur. Sonra vefat etti. (I. 115)

brahim Aa Hadmdr. Yükselip L
Ahmed'e bâbüssaâde, yani kapaas
olmutur. Azledilmi olarak Muhar-

rem 1118'de (Nisan-Mays 1706) vefat

etti. I. Ahmed Türbesi'nin bahçesinde

medfundur. (I. 115)

brahim Aa Evkaf câbiligi ve esnaf

kâtiplii ederken ehid Ali Paa silah-

dar iken helvacs Hüseyin Aa'ya ça-

tp kardei Almed Bey' e kethüda ol-

mutur. Paa sadrazam olunca kap-

clar kethüdas ve vekilharc ve ei

sultana kethüda oldu. Nihayet fitne

ve fesatia Hüseyin Aga'y gözden dü-

ürüp yerine sadâret kethüdas tayin

olundu. evval 11 28 'de (Austos

1716) paa ehid olunca hapsedilip o

sene Zilka'desinde (Ekim-Kasm) kat-

ledilmitir. Hileci, gönül kran, gad-

dard. (I. 119)

brahimAa Enderun'dan yetiip s-

rasyla silahdar- ehriyârî oldu. 1129'

da (1717) emekli oldu. Sonra vefat

eyledi. Olu Said Efendi'dir. (L 119)

brahim Aa Topçu Ocafndan ye-

tiip topçuba oldu. Hayli müddet

hizmette bulundu. Cemaziyelâhir

1137'de (ubat-Mart 1725) vefat etti,

Yahya Efendi Türbesi"ne defnedildi.

Ocan hâline vâkf, hamiyetli bir zat

idi. (L 122)
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brahim Aa Sirozludur. Bostana

Ocag'nda haseki olup sonra azledil-

di. 1135'de (1722/23) kapcba ol-

mutur. 1150'de (1737/38) vefat eyle-

di. (L 123)

brahim Aa Serdengeçti aas olup

ll62'de (1749) vefat eylemitir. (1. 129)

brahim Aa Halimi Mustafa Pa-

a'nn(->) kardeinin oludur. Hattat

olup ll67'de (1753/54) vefat etmitir.

(11. 242)

brahimAa Tokatldr. Yeniçeri zâ-

bitanndan olup sekbanba olmutu.

Azilden sonra 1170'de (1756/57) ve-

fat eyledi. Murad Paa Camii kabrista-

nnda medfundur. Krkçeme'de bir

mescid yapt ki, minberini Gürcü Hü-

seyin Efendi koydu. Damad Muhyî-

zâde Es'ad Efendi'dir. (I. 130)

brahim Aa Abdullah Aga'nn(-^)

oludur. Kapcba olup Ramazan

117rde (Mays 1758) vefat etti. Siliv-

rikaprda medfundur. (I. 130; III. 370)

brahimAa Akkermanldr. Kapc-
ba ve ll64'de (1751) sipahiler aas
oldu. ewâl 117rde (Haziran 1758)

mîrimîran olup 25 Cemaziyelewel

1174'de (2 Ocak 1761) vefat eyledi.

(L 131)

brahim Aa Ayasofya mütevellisi

ve kapcba olup 2 Cemaziyelâhir

1179'da (16 Kasm 1765) vefat etti.

Üsküdar'da medfundur. (I. 133)

brahim Aa 1151 (1738/39) yln-

dan sonra toparabacba olup uzun

yllar bu hizmette bulunmu ve 1180

(1766/67) ylma doru vefat eylemi-

tir. (I. 133)

brahim Aa Yeniçeridir. Yükselip

kul kethüdas ve 1192'de (1778) yeni-

çeri aas olup 1193'de (1779) azledi-

lip Tekfurdafna sürüldü. Orada ve-

fat eylemitir. (I. 136)

bralim Aa Yeniçeri Oca'ndan
yetiip kul kethüdas clmutur. Rebi-

yülâhir 1211'de (Ekim 1796) emekli

oldu ve sonra vefat ett:. (I. 143)

bralim Aa Serteberdarân- hassa

olup 12l6'da (1801/02) vefat etti. Ka-

racaahmet'e defnedild:. (L 145)

brahim Aa Cezâyidi Gazi Hasan

Paa'nm silahdaryd. Debbagzâdeye

damad olmutu. 1219'da (1804/05)

vefat ederek Kabata'a defnedildi. (II.

160)

brahimAa III. Selim'in musâhible-

rinden ve giriftzendi. 1223'de (1808)

saraydan çkartld. Sonra vefat eyle-

mitir. (I. Î49)

brahimAa Yeniçeri Silahdar Oca-

g'nda kethüda olmutur. Receb 1233'

de (Mays 1818) vefet etti. 1227'de

(1812) vefat eden olu kâtip Meh-

med Emin Bey yanma Topkapfya

defnedilmitir. (I. 153}

brahim Aa Bostanc ve haseki

olup 20 Ramazan 1234'de (13 Tem-

muz 1819) bostancba oldu. Azil-

den sonra Safer 1240'da (Ekim 1824)

sipahiler aas olup sonra ayrld. Bu

senelerde (1820'ler) vefat etü. (I. 154)

brahim Aa Gürcüdür. 1236'da

(1820/21) babaki ku:u olup 1238'de

(1822/23) mîrahûr-i sam oldu. Sonra

ayrld. Bu senelerde (1820'ler) vefat

eyledi. (I. 154)

brahim Aa Giriüidir. Kardei si-

lahdâr- ehriyârî Ali /agamin evkiyle

hasodadan tüfenkçiba ve sonra

1228'de (1813) mâbeynci ve kahveci-

bai olmutur. Zilkaxie 1228^de (Ka-

sm 1813) saraydan çjkarak kapcba-

oldu. Sonra kapclar kethüdas olup

Zilka'de 1238'de (Temmuz 1823) ani-

den vefat etmitir. Bostan îskelesi'n-



de Valide Sultan Mektebi bahçesinde

defnedildi. O gece Halet Efendi'nin

damad Ârf Bey'in ziyafetinde bulu-

nup hastalanm ve döndüünde ve-

fat etmitir. Sankçhkla ustayd. (I.

153)

ibrahim Aa Yeniçeri Oca'ndan

yetiip sekbanba oldu. e\^^âl 1241'

de (Mays 1826) tabiî olarak ayrlnca

kapcbahk ihsan buyuruldu. Bu se-

nelerde (1820'ler) vefat eyledi. (I. 154)

brahim Aa Hac: Osman Paa'

nn(-+) hazinedar olup kapcba ol-

du, il Mahmud devri (1808-1839)

sonlarna yetimitir.

ibrahim Aa Yeniehirlidir. Haseki

ve Zilka'de 1240^da (Haziran-Temmuz

1825) bostancba oldu. 124l'de

(1825/26) azledilip kapcba olup

15 Rebiyülâhr 1255 de (28 Haziran

1839) vefat etti. Üskldar'da eyh Ca-

mii'ne defnedildi. (I. 157)

ibrahim Aa Kazganclar kethüdas

Hac Mehmed Aga'.m oludur ki,

annesi Trabzon valisinin kzdr. Ter-

sane çavularndan iken Küçük Hü-

seyin Paay denizden kurtarmas

yükselmesine sebep olup gençliin-

de baça\nj olmutur. Sonra Galata

baagas ve Sakz A^urgununda do-

nanma baagas olup 10-15 gemisiyle

hizmette bulunmu /e gemilerinden

en seçkini yanmtr. Tersane beyleri-

nin rekabetiyle azledilerek Vaka-i

Hayriye'de hizmet eylemitir. Ancak

iki gemisinin batmas kötü etki ya-

pnca felç geçirip 14 sene bu halde

kalmtr. l6 Muharrem 1257'de (10

Mart 1841) vefat eyledi. Babas da

Hocapaa yangnnda 13 evinin yan-

masyla kör olarak Vi^fat etmiti, Ken-

disi Tophane'de Defterdar Camii'nde

medfundur. Olu Âlif Mehmed Bey'

dir(-^). Kz bu kitabn yazarnn an-

nesidir. Cesur ve sâdkd. (I. 158)

brahimAa (Aa Babastzâde) Yük-

selerek Rebi^oilâhir 1168'de (Ocak-u-

bat 1755) valide sultan kethüdas, mî-

rahûr- sânî ve Rebi\njlâhir ll69'da

(Ocak 1756) kapcba oldu. a'bân

1180'de (Ocak 1767) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. Kardei Halil Aa
ve olu Said Efendi'dir. (î. 133)

brahimAa (Baltac) Tederdarân-

Hassa'dan yetiip kapcba oldu.

Sonra mîrahûr- sânî olarak 1113'de

(1701/02) vefat eyledi. (I. 114)

brahim Aa (Barutçubazâde)
Barutçuba Mehmed Aga'nm (v.

1157/1744) torunu, Salih Aga'nm o-
ludur. 1191 'de (1777) vefat etmitir.

(IV. 236)

bralim Aa (Burinar) Koçanal-

dr. Sonra 1170 (1757) tarihlerinde

Berkofça'da yerlemitir. Belgrad'dan

Tuna yoluyla Vidin'e göç eden Müs-

lümanlarn yok edilmesi için Tuna sa-

hilinde pusu kuran ve top tabya eden

Srplann önünden ahalinin bindii

gemiyi geçirmeyi ve ahaliyi kurtar-

may baaran Kuancal Halil Paa ile

birlikte bu hayrl ite bulunmutur.

Kendisi Mora \^e Rahova muharebe-

leri ve birçok savata bulunarak hay-

li yararlklar göstermi ve hususiyle i
gerei Srbistan'a giderken Kocabal-

kan'da karsna anszn çkm olan

Srp ekyasyla meydana gelen çar-

pmada yalnz olduu halde ekya-
ya meydan okuyarak hepsini dat-
m yiit ve gayretli bir adamd. Salih,

Mustafa ve Arif adnda üç olu olup

büyük olu Salih Aa Karahisar- Sâ-

hib voyvodalnda ve Aya â'yanl-

nda bulunarak güzel hizmeti geç-

mitir. (I. 146)
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brahim Aa (Burnaz) Dereseki

Mescidi'nin bânisiciir. ÎV. Mehmed
devri (1648-1687) adamlarmdandr.

(I. 106)

ibrahim Aa (Celâli) Saray hadm-

larndan olup 1055'de (1645) dârüs-

saâde aas olmutur. 1057 'de (1647)

azledilip Msra gönderildi. 1058'de

(1648) çarlarak ikinci defa o maka-

ma nail oldu. e\^^âi 1059'da (Ekim

1649) sünnet yerini iyi tutamayp çok

kan akmas garaza hamledilerek az-

ledilip Msr'a gönderildi. 106rde

(1651) Sultan brahim'e gadredenler-

den olduu sabit olunca katiolun-

mutur. (I. 104)

brahim Aa (Çayrzâde) Silahdar

Abdullah Aa'mn kaynpederidir. Ka-

pcba, gurebâ-y yemin aas, Rebi-

yllâhir 1202xle (Ocak 1788) mîra-

hûr- sân, Rebi^âilâhir 1204'de (Ara-

lk 1789/Ocak 1790) kapclar kethü-

das, sonra mîrahûr- e\^''el oldu. Re-

biyülâhr 1210^da (Ekim-Kasm 1795)

damadnn azli üzerine ayrld. 21 Re-

ceb 12l6xla (27 Kasm 1801) vefat et-

ti. Haydarpaa'da medfundur. Olu
Ahmed Beyedir. (I. 145)

brahim Aa (Ehlî Aack) Sadra-

zam adamlarndan olup kapcba,
ewâl 1179'da (Mart 1766) arpa emi-

ni, 1180^de (1766/67) kapclar ket-

hüdas ve sonra kapcba oldu.

1192'de (1778) vefat edip Üsküdar'a

defnedildi. (I. 136)

brahim Aa (Hac) Bonaktr. L
Mustafa deATinin sonlarnda 1115''de

(1703) cebeciba olduysa da. o sene-

nin Rebiyülevveiinde (Temmuz-

Austos 1703) de azledilmi olarak

Bagdad'a gönderildi. Oraya vznmdz
katledildi.Vl. 114)

brahim Aa (Hac) Enderun'dan

çkp ahinciba olmutu. 7 Zilhicce

1185^de (12 Mart 1772) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. (I. 134)

brahim Aa (Hac) Keban Madeni

emini olup 1185*de (1771/72) vefat

etti. Haydarpaa'da medfundur. (I.

134)

brahim Aa (Hac) Haseki ve son-

ra bostancba oldu. 1185'de

(1771/72) azlolundu. Hacdan sonra

1189'da (1775) veî^t etti. Karacaah-

met'de medfundur. (I. 135)

brahim Aa (Hac) ehsüvarzâde

Mustafa Paa'nmC-^) kethüdâsyd.

Il63'de (1750) vefat edip Üsküdar'a

defnedildi. Bunun oullarndan Mus-

tafa Bey 1170'de (1756/57), Ahmed
Bey 1176xia (1762, '63) ve bu Ahmed
Bey'in ogiu Musafa Bey 1192'de

(1778) vefat ederek yanma defnolun-

mulardr. Oullarnn beyliine ba-

klrsa kethüdann paann damad
olmas muhtemeldir. (IV. 438)

brahim Aa (Hac) Baltaclar ket-

hüdas olup 1206'da (1791/92) vefat

ederek Silivrikapr^da baltaclar kethü-

das Ali Aga'nm yanma defnedilmi-

tir. (I. 142)

brahim Aa (Hac) Haseki ve

1212^de (1797/98) bostancba oldu.

Safer 1213'de :Temmuz-Agustos

1798) ayrld. Sonra kapcba olarak

bölük aalklarmcia bulundu ve son-

ra toparabacbas. ve 1225'de (1810)

babaki kulu OAip 29 Ramazan

1226^da (14 Ekim .811) vefat etmitir.

Üsküdara defnedildi. ÇL. 150)

brahim Aa (Hac) Enderün^dan

yetiip hünkâr ba lalas oldu. 1228'de

(1813) pekir aas, sonra tülbend

aas, 1230'da (1815) rikâbdar, Safer



1232'de (Ocak 1817) çukadar ve Safer

1233'de (Arahk 1817) siîahdar- ehri-

yârî olmutur. Ayn yîm lö Ziika'de-

sinde (17 Eylül 1818) ihâbeddin tev-

liyetiyle azlolundu. 1237'de (1821/22)

Hicaz kaftan aahgyla hacca gitmi-

tir. Döndükten sonra 1238xle (1822/

23) vefat eyledi. (I. 153)

brahim Aa (Haffaf) (Hac) Zen-

billi Ali Efendi Camii'ne (I7l01arda)

minber koydu. Mektebini Hac Ömer
Aa admda hayr s^.hibi yapmür. (I.

118)

brahim Aa (Ka:i'a) Velî Mehmed
Paa'nn(-^) kethüdas olup 3 Rebi-

)aüâhir 1129'da (17 Mart 1717) sipa-

hiler aas oldu. C sene vefat eyle-

mitir. (V. 612)

brahim Aa (Kat a Hoca) Cagalo-

gullarndandr. Tersane kethüdas
olup 1059'da (1649) vefat etmitir.

Rüstem Paa Han" r a evlâdiyetle mü-
tevelli olmakla tamir edip minber

koymutu. (I. 103)

brahim Aa (Kaaca) Adana â'yâ-

nmdan olup bir hayli müddet sonra

orada kapcba ve mütesellim ol-

mutur. Bu senelerde (1820'ler) vefat

eyledi. (I. 154)

brahim Aa (Kayna) Enderun xia

yetiti. 1075'de (1664/65) rikâbdar-

ehriyârî oldu. Ksa süre sonra kap-
cbalkla saraydan çkarld. ev^^âl

1076'da (Nisan l666) selâm yerinde

gülünce sadrazama gönderilip 500

denek vurularak cezalandrld. Da-

ha sonra vefat eylecl (î. 106)

brahim Aa (Kenanke) Daie-i

hümâyûn aalarncan olup Muhar-
rem 1239^da (Eylül -Ekim 1823) ba-
musâhib oldu. Zilkc.'de 124rde (Ha-

ziran 1826) hazine-' hümâvûn vekili

oldu. 1242'de (1826/27) vefat edip

Hamidiye Türbesime defnedildi. (I.

154)

brahim Aa (Kuru) Kapcba ve

sonra cebeciba oldu. Azilden sonra

Zilhicce 1184'de (Mart-Nisan 1771)

orduya hazine getirip silahdar aas
oldu. Muharrem 1186'da (Nisan

1772) azledildi. Sonra vefat eyledi.

Âciz bir kimse idi. (I. 134)

brahim Aa (Küçük) Oda kethü-

dâlmdan 1074'de (1663/64) saray

aas, sonra bamusâhib ve hazine-

dar- ehriyârî ve 1092^de (1681) ka-

paas olup 1097'de (1686) hacca

gitti. Döndükten sonra Muharrem
1099^da (Kasm l687) emekli oldu.

1104'de (1692/93) Msu'da vefat et-

mitir. (I. 111/12)

brahim Aa (Küçük) Mâbeynde
yetiip küçük mîrahûr, 1104'de

(1692/93) mîrahûr- e\^^el ve 11 05 'de

(1693/94) sadâret kethüdas oldu. O
sene babaki kulu, 1108'de (1696/97)

çavuba olup lllO'da (1698/99)

emekli olmu ve sonra vefat etmitir.

(I. 113)

^

brahimAa (Mîrahûr Kethüdas)
(Hac) Kapcba olup 1135'de

(1722/23) vefat eylemitir. (I. 123)

brahimAa (Mucurlu) Kapcba-
lardan olup bölük aalklarnda, yani

sipahiler ve silahdar aalklarnda bu-

lunmu ve sonra emekli edilmitir. 3

Safer 1208'de (10 Eylül 1793) vefat

eyledi. Üsküdar'da medfundur. (I.

142)

brahim Aa (Raco) Kösem Valide

Sultanim baagas olup 1066xia

(1656) nüfuzlu olduundan katledil-

mi ve Mahmud Paa Camiime defne-

dilmitir. (I. 105)
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brahim Aa (Selâmc Agazâde)

(Hac) Yeniçeri olup a'bân 1171 'de

(Nisan 1758) zagarcba iken kul

ketlüdas oldu. 7 Safer 1173'de (30

Eylül 1759) azledilip Belgrad aas
oldu. Orada vefat eylemitir. (I. 131)

brahim Aa (Seyyid) Hassa hase-

kisi olup 16 Cema2iyele\^'^el 1220'de

(12 Austos 1805) vefat etti. Üskü-

dar'da defnedildi. (I. 147)

brahim Aa (Seyyid) Kapcba
ve toparabacbas oldu. 1221 'de

(1806) vefat etmitir. Samatya yolun-

da medfundur. (I. 147)

brahim Aa (Seyyid) Enderûnlu-

dur. Orada hazinedarba olup Zil-

hicce 1238'de (Austos 1823) vefat

etmi ve Hamidiye Türbesime defne-

dilmitir. (I. 153)

brahim Aa (Türk) Enderun'dan

yetiip 1234'de (1819) pekir aas,

Safer 1238"de (Ekim-Kasm 1822) tül-

bend aas olup Cemaziyelâhir'de

(ubat-Mart 1823) azledildi. Ramazan

1259'da (Ekim 1843) vefat etmitir.

Selimiye'ye defnedildi. Olu serasker

zzet Paa'dr. (I. 158)

brahimAa (Yeen) Kapcba ve

sipahiler aas ve Cemaziyele^^^el

1222'de (Temmuz 1807) ça^oba
olup a'bân'da (Ekim) ayrld. Sonra

arabacba olup 1228'de (1813) vefat

eyledi. Langa'da medfundur. Olu
Said Efendi'dir. (I. 149)

brahimAa (Yorganc) Kasap Ha-

c Ahmed Aa'mn malndan bir mes-

cid yapm (1660'larda) ve Yorgam

Mescidi adn almtr. Bu mescidin

minberini ulemâdan Kilisli Hüseyin

Efendi koymutur. (I. 106)

brahim Arif Efendi Alacaczâde

Sâdk Mehmed Efendi'nin(-^) olu-

dur. Müderris oluf? stanbul mahke-

mesi naibi iken :250'de (1834/35)

vefat etmitir. (lîl. 195)

brahim Baba Boluludur. Kaygusuz

eyhlerinden eyh Ömer Vasf'nin

oludur. Ermi siiyilanlardan olup

128rde (1864/65) /efat etti. Duvardi-

bi'nde medfundur. (L l63)

brahim Bey Ramazanoglu Ahmed
Bey'in oludur. Babas yerine 819'da

(I4l6) Adana beyi olmutur. 821 'de

(1418) Tarsus'u muhasara edip Kara-

manogullarrndan -^ardm almtr. Bu

sebepten Msr'dan olu kendisine

musallat edilip azline muvaffak olun-

du. Azledilmi okrak vefat etmitir.

(I. 91)

brahim Bey Kastamonu beyi sfen-

diyar'm oludur. Babasnn vefatnda

(1440) beylie nâi; oldu. Az müddet-

te vefat etti. smail Bey'le Kzl Ah-

med Bey'in babasdr. (I. 91)

brahim Bey Kürt beylerinden olup

Erci beyiydi. 966'da (1558/59)

Acemlerle harpde onlar semtine u-
ratmamakla yararlk gösterdi. Acem-

ler, Kürtler arasnda ihtilaf çkararak

istilaya muvaffak olduklarmdan bunu

ehid eylediler. (I. 94)

brahim Bey Ramazanogullarndan-

dr. Kardei Pîrî Paa yerine 970'de

(1562/63) Adana oeyi olup az müd-

dette vefat eylemitir. Olu Mehmed
Paa'dr. (I. 95)

brahm Bey Dil bilir olduundan

974'de (1566) Siget^^ar seferinde ordu

tercüman olmutu. Sonra vefat etti.

(E 95)

tbralim Bey Kapclar kethüdas kâ-

tipliinden tersare emini oldu. III.

Mehmed devrinde (1595-1603) vefat

eyledi. (I. 97)



ibrahim Bey Babadag Yusuf Paa'

nn oludur. Enderun'da yetiti. Rebi-

yüle\^''el 117rde (Kasm-Aralk 1757)

mîrahûr- sân vekili oldu. Sonra vefat

etmitir. (I. 132; IV. 663)

brahim Bey am ka])i kethüdas ol-

mutur. 12 Rebiyüe\^-'el 1189 'da (13

Mays 1775) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. (I. /135)

brahim Bey Topal Osman Paa'nm
damad Sar Mehmed Paa'nn olu-
dur. Il4l'de (1728/2S) doup ll69^

da (1755/56) müderris oldu. Pîrîzâde

Osman Molla'ya damad oldu. (Daha

önce Kapdan Elçi Mustafa Paazade
smail Bey'n kz Rukiye Hanm' ni-

kâh altna almt). :-189'da (1775)

Galata, 1198'de (1784) Medine molla-

s, 1201 'de (1786/87) Haremeyn mü-

fettii oldu. Receb 1203'de (Nisan

1789) stanbul payesi ve 1205 'de

(1790/91) stanbul kds olup Mu-
harrem 1206'da (Eylül 1791) Anadolu

kazaskeri oldu. Muharrem 1209'da

(Austos 1794) azl ile 14 Receb 1209'

da (4 ubat 1795) Rumeli payesi ol-

du. 27 Ramazan 1210'da (5 Nisan

1796) felç gelerek vefat etti. Sultan

Bâyezid mezarlnda medfundur.

Giyimde ve sark sam.ada eskiyi tak-

lide çalrd. Olu s^dûrdan Yahya

Bey, olu brahim smet Bey, onun

olu Sâhib Beyefendi 'dir ki, 'Tîrîzâ-

de" denir. (I. 143)

brahim Bey vaz Mehmed Paa'nm
oludur. 1127'de (1715) dodu. 1146'

da (1733/34) müderris.. 1152^de (1739/

40) Yeniehir mollas, 1159'da (1746)

Bursa ve Muharrem ":.l63'de (Aralk

1749) Medine mollas oldu. 4 a'bân

ll65'de (17 Haziran 1752) stanbul

kads olup Muharrem ll67xie (Ka-

sm 1753) azledildi. 2 Cemaziyelâhir

1173^de (21 Ocak 1760) Anadolu pâ-

yesiyle ikinci defa kad oldu. 1174'de

(1760/61) azledildi. Muharrem 1175'

de (Austos 1761) Anadolu kazaskeri

olup Muharrem 1176'da (Austos

1762) ayrld. 6 Rebi\ailâhir 1180'de

(11 Eylül 1766) Rumeli kazaskeri ol-

du. 1181 'de (1767/68) azille Cemazi-

yelâhir 1185'de (Eylül 1771) ikinci

defa Rumeli kazaskeri oldu. O sene

e\^^âlinin 15'inde (21 Ocak 1772)

azledildi. 23 Receb 1188'de (29 Eylül

1774) eyhülislâm oldu. 1 Cemaziye-

lâhir 1189'da (30 Temmuz 1775) Sad-

razam zzet Pasa ile bir uaktan ötürü

bozuunca her ikisi de makamlarn-

dan azlolundular. 20 Cemaziyele\^^el

1199'da (31 Man 1785) ikinci defa

eyhülislâm oldu. O senenin a'bâm-
mn l4'ünde (22 Haziran 1785) azlo-

lunup 9 Zilka'de'de (13 Eylül) Anka-

ra'va gönderildi. Bu defaki meihati

83, azli ve sürülmesi aras da 83 gün-

dür. Cemaziyelâhir 1200"de (Nisan

1786) Bursa'ya getirildi. lîL Selim'in

tahta çkmasndan sonra oluyla be-

raber serbest brakld. 2 Zilka'de

1212xle (18 Nisan 1798) vefat etti.

Bâyezid Camii'nde mihrap önünde
medfundur. Ulûm ve maariften ha-

bersiz olup gayet sert, cesur ve izzetd

nefsine dükün ise de tavr kibard.

Uzun boylu, sk sakall ve heybetliy-

di. kinci meihatinde birçok adam-

dan rüvet almtr. Nefsaniyet ve

kindarlkla öhretliydi. Olu sudur-

dan Mustafa Bey'in vefaünda onun
olu Râsid Mehmed Bev(-*) için mü-

derrislik rütbesi ricasnda ''mültehi

oldukta verilsin'' diye irade çkmt.
Dairesi imam Açzâde'yi, meihatin-

de müderris rütbesine nail etmekle

mevâlîden olarak 1232'de (1817) ve-

fat etmitir. (I. 143/44)
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brahim Bey Enderun'dan yetiip

çukadar- ehriyârî ve sonra mabe-

yinci olmutur. 1213'de (1798/99) sa-

raydan çkm ve sonra vefat etmitir.

Cl' 146)

'

brahim- Bey Muhsinzâde Mehmed
Paa'nm(-*) telhisçisi olup 27 Receb

1219^da (1 Kasm 1804) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. (IV. 256)

brahim Bey Mûsâ Râtb Bey1n(~>)

oludur. Kapcba olup 15 Ramazan
1220'de (7 Aralk 1805) vefat etti. Ba-

basnn yanma defnedildi. (IV. 524)

brahim Bey Silahor ve Sultan Se-

lim Camii ruznâmecisi olup III. Selim

devri (1789-1807) sonlarnda kapc-
ba olmutur. Daha sonra vefat eyle-

di. (I. 153)

brahim Bey Ali Bey'in oludur, Ka-

pcba olup 1 Cemaziyele\^^el 1237'

de (24 Ocak 1822) vefat etmitir. (I.

153)

brahim Bey Babâli'den yetiip ket-

hüda kâtibi, sultan kethüdas ve

1243'de (1827/28) Anadolu muhase-

becisi oldu. Sonra vefat eyledi. (I.

155)

brahim Bey Durak Paa'mn torunu,

Said Mehmed Bey"in(-^) oludur.

Müneccim-i sân olup 5 Cemaziyelâ-

hir 1248'de (30 Ekim 1832) vefat etti.

Silivrikapfda Se\yid Nizam Tekkesi

civarnda defnedildi. Fende mahirdi.

(III. 38)

brahim Bey Abdülfettâh Agamn(-^)

oludur. Silahor ve kapcba olup

II. Mahmud devri (1808-1839) sonla-

rna yetiti. (III. 343)

brahim Bey Üsküb nâzn olup II.

Mahmud devri (1808-1839) balarn-

da kapcba oldu. Daha sonra vefat

evledi. (I. 153)

brahim Bey Topçu beylerinden

olup zmir topçu miralay oldu.

1265^de (1849) vefat eyledi. (I. 160)

brahim Bey Topçu nizamiye mira-

lay olup 1276'da (1859/60) vefat et-

mitir. (I. 162)

brahim Bey Zabtiye nâzn Hüsnî

Paa'mn kardeinin oludur. Zabtye-

ye ve sonra adliyeye memur oldu.

Yükselerek ceza mahkemesi, sonra

istinaf azalk ve riyâseüerinde bulun-

du. Nihayet Mahkeme-i Temyiz aza-

sndan olup ûiâ e\a^el'.ne kadar ilerle-

di. 3 Ramazan 13l4'de (5 ubat 1897)

vefat etti. Silivrikapfda Se\yid Niza-

medclin Türbesi'ne defnedilmitir.

Ya 70 'i geçmi, gayretli, liyâkadi,

edipdi. (IV. 843)

brahim Bey (Bonak) Miralaylk-

tan emekli olup 21 Receb 1280'de (1

Ocak 1864) vefat eylemitir. (I. l62)

brahim Bey (Caal^âde) Sinan Pa-

a'mn torunlanndardr. III. Selim

devri (1789-1807) balannda vefat

ederek Üsküdar'da skele Camii'ne

defnedilmitir. . Bu ai„eden Hac Ha-

san Bey de bu senelerde vefat etti.

Bunlardan Süleyman Sâiim Bey(~*)

vardr. Bu aileden Irir de Mahmud
Bey(-*) vardr ki, olu Râgb Mustafa

Bey'dir(-»'). Yine bunlardan Halil b-
rahim Bey(-+) vardr. (I. I4l)

brahim Bey (Cbl Attarzâde) Za-

hire bakâtibi Nurî Bey'in oludur.

Babâli'de çalp 12''rde (1854/55)

Tanzimat Meclisi açlnda kâtip mü-

lazimi oldu. Sonra oraya ikinci kâtip

olup 1273'de (1856/57) bakâtip ol-

du. 1278'de (1861/62) zabtiye mek-

tupçusu olup Cemaziyelâhir 1281 'de

(Kasm 1864) muhasebecilik ilâve

edildi. Azilden sonra adlive hizmetle-



rine girip evval 1288 'de (Aralk

1871) stanbul Bidayet Meclisi azas

oldu, Zilhicce'de (ubat 1872) Di-

van- Temyiz aza.s olup afdan sonra

Zilka'de 1292^de (Aralk 1875) ticaret

mektupçusu ve sonra muhasebecisi

oldu. 23 Zilka'de 1293'de (10 Ai'alk

1876) vefat eyled:.. Eyüp'de medfun-

dur. (L 163/64)

brahim Bey (Damad ehriyârî)
Karaman beyi L ivlehmed Bey"in o-
ludur. 837'de (1433/34) babasnn
katlinde Konya'da vali ve hâkim oldu.

Sonra L Murad'a damad oldu. Lakin

rahat durmayp beylii müddetince

birçok defa isyan ve harb etti. Ceza-

landrlaca su^ada zevcesi sultam e-
faata gönderip affa mazhar oluyordu.

Velhasl ballk noktasnda azca bu-

lunup 869'da (1464/65) vefat eyledi.

Mezarnda da rahat olmad. Çünkü
oullar anlamazla düüp Karama-

noguUar bu yüzden perian oldu. Ev-

ladndan ve sultanzâdelerden Aiâed-

din Bey, Karaman Bey, Nure Sofî Bey
872 'de (1467) Konya muharebesinde

vefat ettiler. Dieri Kasm Bey ana-ba-

ba bir kardei Pîr Ahmed Beyle baba

bir kardei Lshak 3ey4n aralarn bo-

zup 885 (1480) yLndan sonra yok oh
mutur. (I. 91)

brahim Bey (Ebû ezeb) Msr
beylerinden ve kölemenlerden olup

Msr defterdar ve reisülümeras ol-

mutur. Otuz-krk sene kadar sözü

geçer olup 1130'da (1718) vebadan

vefat etmitir. Mal mîrîden alnd. (I.

119)

brahim Bey (Hac) Enderûnludur.

Eyüp'deki a'bânî dergâhnda 40 se-

ne hizmet edip 1280^de (1863/64) ve-

fat etti ve oraya del'nedildi. Tasfiye-i

zât etmiti. (I. 163

brahim Bey (Hatibzâde) Yahya
Paamn kardeidir. Silahor ve kap-
cba olup Sâliha Sultanzâde Fatma

Hanm Sultan ile evlenmitir. Safer

1172'de (Ekim 1758) memuren am'a
gitti. e\a^âl 1172'de (Haziran 1759)

babaki kulu olmutur. Sonra vefat

etti. (I. 131)

brahim Bey (Kuyumcu) Mütefer-

rika olup sanattaki ustalyla kuyum-
cubas olmutur. Arkada Dems

3 5 3 =

Beyle III. Murad'a gayet sanatl bir

taht yapmtr. Yükselerek yeniçeri

kethüdas ve müteferrikaba oldu.

Zilka^de lOOO'de (Austos 1592) vefat

eyledi. (I. 96)

brahim Bey (Rüstem Beyzade)

Manastrn ileri gelenlerinden olup

kapcba olmutu. ÎL Mahmud dev-

ri (1808-1839) balarnda vefat eyle-

di. (I. 153)

brahim Bey (Seyyd) Kapdan-
deyâ Benli Hac Mustafa Paamn
oludur. Müderris, Msr mollas, son-

ra Mekke, Cemazivelâhir 1210'da

(Aralk 1795) stanbul ve 12l4^de

(1799/1800) Anadolu payesi oldu. 12

Zilhicce 1217^de (5 Nisan 1803) vefat

etmitir. Eyüp 'e defnedildi. Sadra-

zamlardan zzet Paamn amcazadesi

ve Yusuf Ziya Paamn babasnn ye-

titirmesi olduundan ikbâline sebep

olmulardr. Saf idi. (I. 145)

brahirn Bey (Uzun) Moralidir. Ca-

nik mutasarrf ve 1063 'de (l653) Mo-
ra müfettii oldu. Oradaki zulmü ih-

bar ile hizmette bulunarak vefat etti.

(I. 105)

brahim. Bey (Uzun) Zülfikâr Efen-

di olu Kara Osman Paa'nn olu-
dur. Kapcba, cizye babaki kulu

iken 20 Safer ll63=de (29 Ocak 1750)
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çavuba, ardndan sadâret kethüda-

s oldu. a'bân ll63'de (Temmuz

1750) azledilerek tersane emini oldu.

Hemen ardmdan ayrld. Sonra baka

görevlerde bulunup 1164 (1751) ve

1173'de (1759/60) iki defa silahdar

aas ve 1174^de (1760/61) matbah

emini oldu. Muharrem llSrde (Ha-

ziran 1767) vefat etti. Okmeydanrn-

da medfundur. Olu ricalden Meh-

med Bey'dir. (I. 133)

brahim Çavu Baiat Camii banisi

Ferruh Kethüdâ'nm oludur. Yükse-

lip koyom emini ve divitdar ve Ana-

dolu muhasebecisi ve iki defa tersane

emini olup 1010 (1601/02) tarihlerin-

de vefat etti. (I. 97)

brahim Çelebi Maliye kâtiplerin-

den olup Anadolu defterdar olmu-

tur. a'bân 969xla (Nisan 1562) ba-

744 defterdar oldu. 970 (1562/63) ylm-

dan sonra azledilmi ve vefat etmitir.

Doru ve iyi huyluydu. (I. 95)

brahim Çelebi lOOO'de (1591/92)

vefat etmi bir arakiyeci olup adna

mensup bir mescid ve sebili vardr.

Orada medfundur. (î. 96)

brahim Çelebi Evkaf muhasebeci-

si, Rumeli defterdar ve ehremini ol-

du. III. Mehmed devrinde (1595-

1603) vefat eyledi. (I. 96/97)

brahim Çelebi Galataldr. Mimar-

zâdedir. Kâtiplikten yetiip mevku-

fatç ve Rumeli muhasebecisi ve mu-

kataacs, ehremini ve mukabeleci

olup III. Mehmed devrinde (1595-

1603) vefat eyledi. (I. 96)

brahim Çelebi (Müteferrika) H-
ristiyan iken Müslüman olmutur.

Müteferrika olup Said Paa ile ilk de-

fa matbaay icad eyledi ^^e Avrupa

usûlüne uygun olarak Osmanl hu-

ruflarn döktürü]:) I. Mahmud devri

(1730-1754) bakrmda baz kitaplar

bast. 1150^de (1737/38) vefat eyledi.

Örencisi kadlardan brahim Efendi

yerine geçti. Ancak orta Said Paa
Babâli'de yükselerek terk eylemesi

yüzünden basm iinin devam müm-

kün olamam ve Kad brahim Efen-

di de III. Mustafa devrinde (1757-

1774) vefat etmekle sanat terk edil-

mitir. 1198^de (1784) Vâsf Efendi ve

Râid Efendi'nin ortak çalmas ile

tekrar sanat canlanm ve III. Selim

devrinde (1789-1807) haylice kitap

daha baslmtr. (I. 127)

brahim Çelebi (erbetçizâde)

Bursaldr. 940 (1533/34) ylndan

sonra vefat eyledi. eyh Hamdullah

çada mehurh hattatdr. (I. 93)

brahim Day Ereglilidir. Trablus-

garb'da askerler arasnda sivrilmitir.

1119'da (1707/08) Mehmed Paa'mn

vefatndan soniT. damad Halil Bey'e

üstünlük kurdu -.^e ondan hükümetin

idaresini alp onu Msr'a kaçmaya

mecbur eyledi. 1124^de (1712) zulüm

ve basks artnca kollan balanarak

skenderiye'ye gönderildi. Bunun

üzerine Karamanl Ahmed Bey'in ev-

lâd sivrildi. Bu ekya da mihnede

can verdi. (I. 118)

brahim Day (Terzi) 1095 de

(1684) Arnavut Halil Paa Trablus-

garb valiUgiyle gittiinde bu da seçi-

lerek Trablus'a day oldu ve vilâyette

güç kendinde kald. 1106 balarnda

(1694 ortalan) .^panya devletiyle mu-

ahede akdine kcilkmca hem paa ve

hem de bu azledildiler. Bu halde ve-

fat etti. (I. 113)

brahim Dervi Efendi eyh olup

1131'de (1719) s^efat etti. Hattatd. (I.

120)



ibrahim Ebû eyda Dede (Toklu)

Erikaprda medfun bulunan sahabe-

nin türbedar olup keif ve keramet

erbâbmdand. Ermi saylanlardan-

dr. Vefatnda oraya defnedilmi tir. (I.

129)

brahim Edhem Bey Abd Paa
mn(-^) oludur. 12:l^de (1816) vefat

ederek BeylerbeyiTe defnedildi. (III.

412)

brahim Edhem Bey Selânikli Nu-

man Beyin oludur Müderris, a'bân

1257'de (Eylül-Ekio 1841) Üsküdar

mollas, Receb 126""de (Mays 1851)

am mollas, sonra Mekke payesi ol-

du. 23 Ramazan 127rde (9 Haziran

1855) vefat eyledi. Doanclarda def-

nedildi. (I. 162)

brahim Edhem Efendi Bamuha-
sebe kalemi serhalifesi olup 29 ev-
val 1233'de (1 Eylül 1818) vefat etti.

Kayalar'da medfundur. (I. 151)

brahim Edhem Efendi Turake
olup Rebiyülâhr 1287^de (Temmuz

1870) vefat etü. Ewp'de medfundur.

Yaknnda yatan Sâ' ih Mehmed Efen-

di'nin (v. 124l/1825-26)(-^) ailesin-

den ohnahdr. (III. 212)

brahim Edhem Efendi Müderris

ve Edirne mollas o.up 3 e\a^âl 1253'

de (31 Aralk 1837) vefat eylemitir.

(I. 1577

brahim Edhem Efendi Hac Meh-

med Aa'nn(-^) camaddr. Esham

mukabelecisi olup :259'da (1843) ve-

fat eylemitir. (IV. 288)

brahim Edhem Efendi Müderris,

1254^de (1838) Kudüs mollas ve yük-

selerek 1267^de (1£51) Mekke payesi

oldu. Sonra vefat e; dedi. (I. l6l)

brahim Edhem Efendi Zahire Ne-

zâreti sergi halifeliinde bulunmutur.

29 Cemaziyelewel 1270'de (27 ubat

1854) vefat etmitir. Kasmpaa'da
Doymazdere'de defnedildi. (L l63)

brahim Edhem Efendi smail Be-

sim Efendi'nin(-*) oludur. 1277 'de

(1860/61) Trabzon mollas olup vefat

etmitir. (I. 380)

brahim Edhem Efendi Kengrl-

dr. stanbul kads eryatçs olup

müderris, molla, Mekke payesi oldu.

8 Safer 1298'de (10 Ocak 1881) vefat

eyledi. Süleymaniye'de medfundur.

(I. 164/65)

bratdm Edhem Efendi (Hac) Hâ-

cegândan ve divanî görev sahiplerin-

den olup 11 Zilka'de 1199^da (15 Ey-

lül 1785) vefat etmi ve Üsküdar'a

defnedilmitir. (I. 139)

brahim Edhem Efendi (Hac)
Darphaneden yetiip kesedar olmu
ve azilden sonra hâcegândan olarak

1238'de (1822/23) maliye tezkirecisi,

1244'de (1828/29) esham mukataac-

s, ewâl 1245 'de (Nisan 1830) pis-

kopos mukataacis, 1246'da (1830/

31) tekrar maliye tezkirecisi olup

sonra \âizera kap kethüdâlgmda bu-

lunmutur. Rebiyüle^^^el 1257'de (Ni-

san-Mays 1841) A^efat etti. (I. 158)

brahim Edhem Efendi (Hac)
Müderris, müneccim-i sânî ve e\^^âl

1270'de (Temmuz 1854) müneccim-

ba oldu. Birkaç sene sonra vefat ey-

ledi. (I. 163)

brahim Edhem Efendi (Râsthzâ-

de) Reisüküttab Mustafa Râsih Efen-

di'nin küçük oludur. Müderris,

1237'de (1821/22) Yeniehir mollas

oldu. Sonra bilâd- hamse ve Mekke

payesi, srasyla stanbul ve Anadolu

payesi olmutur. 19 Rebiyülevvel

1258'de (30 Nisan 1842) vefat eyledi.
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Eyüp'cie Bostan skelesi'ne defnedil-

di. Olu smail Fahreddin Efendi'

dir(-^). (I. 159)

brahim Edhem Efendi (Seyyid)

Nakibüleraf Faiz Mehmed Efen-

di'nin oludur. Müderris ve a'bân

lllTde (Austos 1812) Galata molla-

s olup 27 Ramazan 1232'de (10

Austos 1817) vefat etti. (I. 151; IV. 2)

brahim Edhem Efendi (Seyyid)

(Râidzâde) Sudûrdan Râid Meh-

med Efendimin oludur. Haleb,

1185'de (1771/72) Msr mollas oldu.

Daha sonra vefat eyledi. (I. 135; L
351)

brahim Edhem Efendi (Yaziczâ-

de) Yazc Mehmed Münif Efendimin

oludur. Müderris ve 1246'da (1830/

31) tahrir memuru ve 1247'de (1831/

32) Edirne mollas oidu. Bir ie yara-

madndan ewârde (Mart 1832)

azledilip Karahisar'a sürüldü. Brakl-

dktan sonra Bursa mollas oldu.

a'bân 1253'de (Kasm 1837) vefat et-

ti. Aynhkçemesimde babasnn yan-

na defnedildi. (I. 157)

brahim Edhem Paa Tersaneden

yetiip riyale ve 1256'da (1840) patro-

na olup sonra paalkla liman reisi ol-

du. 12 Muharrem 1262'de (10 Ocak

1846) vefat etti. Kasmpaa Mezarl-

mda medfundur. (I. 159)

brahim Edhem Paa Mehmed Na-

mk Paa'nm ogullanndandr. Mek-

teb-i Harbiyexlen yetierek yâver-i

harb-i sultam olmutu. Miralay iken

Kars muharebelerinde bulundu. Son-

ra mirliva ve Tefti-i Askerî Komisyo-

numa aza ve daha sonra ferik olmu-

tur. Sonra Girit Frkas kumandanl-

nda bulunmu ve hastalannca isti-

fa ederek dönmütür. Bu hastalktan

kurtulamayp 23 Muharrem 1315Me

(24 Haziran 1897) vefat eyledi. Kara-

caahmet'de babasnn yaknma def-

nedilmitir. (IV. 843)

brahim Efendi Hüseyin'in olu-

dur. Sivasldr. Müderris ve sonra Ak

emseddin müridi olup kendini bil-

meyecek hale geldi. Evlâdn fark e-

demez idi. II. Mehmed (Fâtih) devri

(1451-1481) sonlarnda vefat eyledi.

(I. 92)

brahim Efendi Babas ranl sey-

yidlerdendir. Doumu Amasya'da

olup tahsih Bursa'ca oldu. Orada

ehzade Korkud'a muallim olup son-

ra Amasya'ya müftü oldu ve valisi L
Bâyezid'in sohbeti erefine eriip

onu avclktan meneyledi. stifa et-

mekle yüz akçe ulufe ile E^mp'de I.

Selimin (Ya^mz) ihsan buyurduu bir

hanede sakin olup vefattan sonra evi-

nin vakf olmasn vasiyet etti. 935 'de

(1528/29) vefat eyledi. Uzun boylu,

çok sakalh, 90 yanda bekâr bir zat

idi. Yataa yatmayp otururken uyu-

mak âdetindendir. Hattatd. Bir aralk

kör olduysa da sonradan bir gözü

açlmür. (I. 92)

brahim Efendi Seydiehirli Cündî

Mahmud'un olu b.r eyhdir. Keif

ve kerameü açk olup 978'de (1570/

71) vefat eylemitir. ^I. 95)

brahim Efendi Birgili olup müder-

rislerden bir zaün oludur. III. Mu-

radn ehzadeliklerinde muallimi ol-

makla me^^eviyet payesi verilmitir.

98rde (1573/74) Manisa'da vebadan

vefat etti. Yumuak huylu, müfik,

dindard. Olu Tophaneli Mahmud
Efendi'dir. (I. 95)

brahim Efendi Halebii Kasm Efen-

dimin oludur. Mücerris, zmir mol-



las oldu. 983'de (1575/76) vefat etti.

Arapça bilirdi. Bab: Efendi'nin Arap-

ça kasidesine bir erhle baz risaleler

tasnif eylemitir. (î. 95)

brahim Efendi Kürdistanldr. Mü-
derris olup Zilhicce 984 'de (ubat-

Mart 1577) vefat eyledi. Fâzld. (L 95)

brahim Efendi Yoluk Çelebi lâkap-

h Mehmed Efendi 'nin(-+) oludur.

Müderris, Bosna ve Trablussam kad-

s olup Cemaziyele^^^el 990 'da (Hazi-

ran 1582) vefat etti. (IV. 135)

brahim Efendi Müderrislerden,

ilim ve maarif mensuplarndan olup

994^de (1586) vefat eylemitir. (I. 96)

brahim Efendi Krmldr. Tahsil-

den sonra Nureddinzâde'den el ald.

Küçük Ayasof\^a Zaviyesimde Halveti

eyhi oldu. Camilerde vaaz ederdi.

e\^-^âl 1001 'de (Temmuz 1593) vefat

eyledi. Zahir ^^e bâtm mamur olmak-

la padiahn iradesinde Sûre-i Nûr'dan

mehur âvete kadar tefsir vazmtr.
(1.96)

brahim Efendi Peçuyludur. Maliye-

den yetime olup crduda hesap hiz-

metlerinde bulundu. 10 14'de (1605/

06) defterdar- kk- sân ve sonra

Bosna'ya defterdar 3du. Orada vefat

eylemitir. Dirayetli v^e hayr sahibi bir

zat idi. Temevar cefterdar iken s-

tanbul'da bir mescid yapt. Mükem-
mel bir r^^rr/y^ yazmtr. (I. 101/02)

brahim Efendi ir Nesimîzâde de-

nir. lmiyeden yetiip Konya ve Erzu-

mm mollas oldu. '_ 0l4'de (l605/06)

Yalvaç'da sipahilerin kurunuyla vefat

etti. Lâtife ci ve kabiliyetliydi. (I. 98)

brahim Efendi Bir kasabn olu-
dur. Çraklktan ust^ la petemal ku-

anmak töreninde usulen bir ko\au
kesmesi emroîunca acele ile bas ve-

rine kuyruunu kesmitir. Hay%^an

ceylan gibi sçramakla bunun kasap-

la yatkn olmad anlalp ilim tah-

sil ettirilmi, 1027'de (l6l8) Kayseri

mollalna nail olmutur. 1029'da

(1620) vefat etmitir. Kardei veya

olu Ali Efendi'dir. (I. 99)

brahim Efendi Bursaldr. Fâzl bir

müderris olup 1035 'de (1625/26) ve-

fat eyledi. (I. 100)

brahim Efendi Karamanl olup Di-

yarbekir mollas olmutur. 1036'da

(1625/27) orada vefat eyledi. (I. 100)

brahim Efendi Müderris iken Ma-
nisa ve sonra Kütahya mollas olmu-
tur. Zilka'de 1038'de (Haziran-Tem-

muz 1629) vefat eyledi. Salih ve kâ-

mildi. (I. 100)

bratdm Efendi Rumiye eyhi Mah-
mud Efendi'nin müridlerinden olup

Bursa'ya göç etmi, mücâhid ve riyâ-

zetkâr kâmil bir zat idi. 1060'da

(16 50) vefat edip Pmarbarna defne-

dildi. (I. 104)

brahim Efendi Kad uayb Efen-

di'nin oludur. Müderris ve molla

olup Ramazan 1068'de (Haziran

1658) vefat eth. Keyif ehliydi. (I. 105)

brahim Efendi Bosnaldr. Halveti

eyhlerinden olup 1070'de (1659/60)

orada vefat eyledi. Ermi saylanlar-

dandr. (I. 105)

brahim Efendi Nakibendî eyhle-

rinden Mustafa Efendi'nin oludur.

1076'da (1665/66) babasnn yerine

Bursa"da Emir Sultan Tekkesi eyhi
oldu. 1078'de (1667/68) babas gibi

attan düüp vefat eyledi. (I. 106)

brahim Efendi Burhan Efendi'

nin(-^) oludur. Müderris ve Kudüs
mollas olup giderken yolda 1093 'de

(1682) vefat etti. Hiddetliydi. (II. 15)
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brahim Efendi "Esirî tabii" denir.

eyhülislâm Esirî Mehmed Efendi'

den mülâzim olup müderris olmu-

tur. 1095'de (1684) vefat etti. (I. 109)

brahim Efendi Trabzonludur. eyh
Receb Efendi^nin olu olup müderris

ve molla olarak kdem kazanm ve

iki defa ordu kads olmutur. stan-

bul payesini elde etmi olarak Mu-

harrem 1095 'de (Ocak 1684) vefat

eyledi. Fâzld. Olu Trabzonîzâde

Mehmed Efendi^ dir(-+). (I. 109)

brahim Efendi Vizeli olup müder-

ris idi. 1095'de (1684) vefat eylemi-

ür. (I. 109)

brahim Efendi Darphaneci Hüse-

yin Paa'nn küçük kardeidir. Mü-

derris ve zmir mollas olup azledil-

mi olarak Zilka'de 1097'de (Eylül-

Ekim 1686) vefat etmitir. Kocamus-

tafapaa'da medfundur. Yumuak
huyluydu. (L 110)

brahim Efendi Msr kadlarndan

Abdülmü'min Efendimin oludur.

Müderris iken ewâl 1097^de (Aus-

tos-Eylül 1686) vefat etti. (I. 110)

brahim Efendi Edirne'de bezzaz

Hac Mehmed'in oludur. Sultan Se-

lim Camiime imam olup sonra Bâye-

zid Camii'ne hatip oldu. 1073'de

(1662/63) imam-i sultam olunca bir-

den stanbul payesi ihsan buyuruldu.

Muharrem 1097'de (Arahk 1685)

imamlktan ayrlarak Anadolu kazas-

keri oldu. Ramazan 1098'de (Tem-

muz 168"^) Rumeli kazaskeri oldu.

Zilhicce'de (Ekim) azledildi. Cemazi-

yelâhir 1097^de (Mays 1686) ehza-

deler hocas dahi olmu olmakla 10

Muharrem 1099^da (16 Kasm 1687)

azledilmitir. a"bân 1102^de (Mays

1691) Kbrs^a gönderildi. O sene Zil-

hiccesinde (Eylül 1691) vefat etti. Pa-

yesi kdemi ile reisülülemâ olduysa

da güzel sesi ve mûsikîye mahareti

bulunmasndan baka meziyeti yok-

tu. (I. 111)

bratdm Efendi Bosnaldr. Müder-

ris olup Ramazan llC6'da (Nisan-Ma-

ys 1695) vefat etmitir. (I. 112)

brahim Efendi Anadoluludur. Mü-

derris olup ewâl 1108^de (Mays

1697) vefat etti. Fâzld. (I. 112)

brahim Efendi Maliyeden yetiip

bamuhasebeci oldu. Azilden sonra

Mekkemin tamiratna memur oldu.

1104^de (1692/93) gidip gelince yine

divan görevlerinde bulunup 11 10'da

(1698/99) Anadolu muhasebecisi ola-

rak Ali Paa ile snr beliriemeye me-

mur olmutur. Sonra vefat etti. (I. 114)

brahim Efendi Müderris iken ev-

val lllO'da (Nisan 1699) vefat etti.

Fâzld. (I. 112)

bralim Efendi Ecirneiidir. Müder-

ris, molla, sonra Meciine mollas oldu.

Rebiyülevvel 1115'de (Temmuz-

Austos 1703) vefat etti. (I. 115)

brahim Efendi Semendirelidir.

1103'de (1691/92) Kad Ali Paa ve

olu Mehmed Aga'ya kethüda ol-

makla hapsolunmu idi. Sonra baz

ilerde çahp 1116 da (1704/05) ça-

vuba da oldu. Alilden sonra vefat

etti. (I. 115)

brahim Efendi s^;anbulludur. Bek-

taî Süleyman Efendi'nin oludur.

Musâhib Mustafa P:ia'ya hoca oldu-

undan onunla nâmdar oldu. Selâ-

nik, am, Edirne mollas olup 5 Ra-

mazan 1120'de (18 Kasm 1708) vefat

etti. Kadrgamda deinedildi. Âlim. fâ-

zl halim, âbid idi. Olu Pîr Mehmed
Efendi mdir(">). (I. i:6)



ibrahim Efendi '.üvari mukabelesi

serhalifesi olup lliO'de (1708) vefat

etmitir. (I. 119)

ibrahim Efendi Mflidir. Babas Ha-

c Mustafa'dr. Müclerris, Galata mol-

las oldu. 27 Muharrem 112rde (8 Ni-

san 1708) vefat etti. Fakirlere yardm
eder bir ihtiyard. C. 116)

brahim Efendi Feyzullah Efen-

di'nin ikinci oludur. Babas eyhülis-

lâm olduundan müderris, molla, Ra-

mazan ni3'de (uoat 1702) stanbul

payesi ile ehzade Mahmud'a mual-

lim oldu. Zilhicce lll4'de (Nisan-Ma-

ys 1703) AnadoAi ve Muharrem
1115'de (Mays-Haziran 1703) Rumeli

payelerini elde etti. Babasnn ayrl-

masnda slimyeye gönderildi. Cema-
ziyelâhir 1115'de (Pükim 1703) bir ge-

miye konulup Magosaya gönderilip

kalebend oldu. 1120'de (1708) kar-

deleriyle Bursa'ya getirildi. 112rde

(1709) arpalk iisan buyuruldu.

a'bân 11 21 'de (Ekim 1709) vebadan

vefat etti. Bursa'da Mevûdcü Süley-

man Çelebi'nin yanma defnedildi.

lim, azamet ve vakar talibiydi. Amca-
zade Hüseyin Paaya damad olmu-
tur. (I. 116/17)

iîbrahim Efendi Saçl Emir Efendi

Tekkesi'nin eyhi olup 1099'da

(l688) vefat eylemitir. Meihat 59

yldr. Yerine kz kardeinin olu Ga-

zanfer Efendi geçmi, o da 11 22'de

(1710) vefat eylemitir. (I. 110)

brahim Efendi Mehmed Efen-

di'nin(-^) oludur. 1077'de (1666/67)

babasnn yerine Bursa'da Karaaaç
Zaviyesi'ne eyh o;du. Zilhicce 1122'

de (Ocak-ubat 1711) vefat eylemi-
tir. (IV. 648)

brahim Efendi Bosnaldr. Müder-

ris, Sofya mollas oldu. Receb 1132'

de (Mays 1720) vefat etmitir. Fakih

ve dindard. (I. 120)

bratim Efendi Fetvahane müsev-

vidlerinden ve müderris olup a'bân
1132'de (Haziran 1720) vefat eyledi.

(I. 120)

brahim Efendi Edirnelidir. Müder-

ris iken a'bân 1138'de (Nisan 1726)

vefat eyledi. (I. 122)

braim Efendi Bosnal Ali b. Ab-

durrahman'm oludur. Müderris olup

a'bân 11 39 ''da (Nisan 1727) vefat ey-

ledi. (I. 122)

brahim Efendi A'rec Ali Efendi'

nin(-^) oludur. Müderris olup Ce-

maziyele\^^el ll4l'de (Aralk 1728)

vefat eyledi. (III. 524)

brahim Efendi Dolab imam ve

müderris olup 3 Ramazan 1141 'de (2

Nisan 1729) vefat eylemitir. (I. 122)

brahim Efendi Bolulu Bekir'in o-
ludur. Sadrazam Elmas Mehmed Pa-

a'ya imam olup bu sayede müderris,

Galata ve Edirne mollas oldu. Azle-

dilmi olarak ll42'de (1729/30) vefat

etmitir. Maktul tersane emini Hüse-

yin Efendi'nin kz Fatma Hanm(-^)
zevcesi olup Bagodalar Mescidi'ni

yaptrmtr. Vefatnda Üsküdar'a def-

nedildi. Olu Elmas Paa mamzâde
diye mehur Ahmed Efendi 'dir(-*).

(I- 123)

brahim Efendi Cebeci ikinci halife-

si olup Safer 1146'da (Temmuz-Aus-
tos 1735) vefat etmitir. (I. 127)

brahim Efendi Yeniçeri Oca'nda

bahalife olarak 1155'de (1742) vefat

etti. Topkaprya defnedilmitir. (I. 129)

braim Efendi Yükselip dârüssa-

âde aas yazcs oldu. Ramazan
ll44'de (Mart 1732) Haremeyn mu-
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hasebecisi olup sonra baka görevler-

de bulundu. 1155'de (1742) mevku-

fatç oldu. llöO'da (1747) vefat edip

Okmeydanrna defnedildi. (I. 129)

brahim Efendi eyhzâde'nin da-

maddr. Müderris, Bursa ve Muhar-

rem 1116'da (Kasm 1752) Medine

mollas olup orada vefat eylemitir,

(I. 129)

brahim Efendi Emir Buhar Tekke-

si eyhi Halil Efendimin (-^) oludur.

Babasnn ll63'de (1750) vefatnda

yerine geçtiyse de ya küçük oldu-

undan Hasan Efendi vekil oldu.

Onun ll67'de (1754) vefat üzerine

asaleten eyh olmusa da 11 69^da

(1755/56) vefat eylemitir. (II. 294)

brahim Efendi Demirkazk Ali

Efendi'nin(-^) oludur. Müderris,

molla olup 1170=de (1756/57) vefat

750 etti. Erikaprda medfundur. (III. 527)

brahim Efendi Enderûnludur. Çk-

tktan sonra hâcegândan olup evval

ll65'de (Austos 1752) stanbul Ba-

ruthanesi nâzn oldu. Mevkufâtî iken

n70'de (1756/57) vefat etti. (I.

129/30)

brahim Efendi Trabzon müftüsü

olup Rebiyülewel 1173'de (Ekim-Ka-

sm 1759) vefat ederek Beyolu me-

zarlna defnolundu. (I. 130)

brahim Efendi Hâcegândan olup

küçük kale tezkirecesi ve ll65'de

(1752) masraf- ehriyârî olmu ve

1173'de (1759/60) vefat ederek Üs-

küdar^a defnedilmitir. (I. 131)

brahim Efendi Toparabaclan ba-

halifesi olmutur. 1176'da (1762/63)

vefat eylemitir. (I. 132)

brahim Efendi 113rde (1719) ve-

fat eden Bakî Efendi'nin oludur. Sü-

vari mukabelecisi bahalifesi olup

Zilhicce 1180'de (Mays 1767) vefat

etti. Erikaprda medmndur. (I. 133)

brahim Efendi Enderun'dan çk-

madr. Ayasof^^a Camii vakf kâtibi

olup Rebiyüle\^^'el 1184'de (Temmuz

1770) vefat eylemiti^. (I. 133)

brahim Efendi Kedi olup ulemâ-

dand. "Feraizî Hoca " diye ünlenmi-

ti. Rebiyülewel 1188"de (Mays 1774)

vefat etmitir. Bahariyeye defnedil-

mitir. (I. 135)

brahim Efendi Müderris, Bursa ve

sonra Medine mollas olmutur. Bu

senelerde (1780'ler) vefat etti. (I. 141)

brahim Efendi Kadlardan Osman
Efendimin olu olup Karahisar- ar-

kîde dodu. 1127'de (1715) stan-

bul'a gelip amcas ve kaynpederi su-

dûrdan Zeyneiâbidin Efendimin hiz-

metinde bulundu. Il42'de (1729/30)

müderris, ll68'de (1754/55) Selanik,

1172'de (1758/59) am mollas oldu

ve sonra Mekke payesi ve Receb

1181'de (Kasm-Arahk 1767) stanbul

kads olup süresini tamamladktan

sonra 28 Rebiyüiânir 1184'de (21

Austos 1770) nakibüleraf ve 1185'

de (1771/72) Anadolu pâyesiyle ikin-

ci defa stanbul kads oldu. Rebiyü-

lâhr 1186'da (Temmuz 1772) azlo-

lunduysa da hemen ardndan Anado-

lu kazaskeri olup nakibüleraflktan

azlolundu. Rebiyülahr 1187'de (Ha-

ziran-Temmuz 1773) ayrld. Cemazi-

yelâhir 1187^de (Agustos-Eylül 1773)

ikinci defa nakibüleraf olmutur. Ce-

maziyelâhir ll91'de (Temmuz 1777)

Rumeli kazaskeri cldu. Süresini ta-

mamladktan sonra Ramazan 1193'de

(Eyiül-Ekim 1779) ikinci defa Rumeli

kazaskeri oldu. Ramazan n94'de

(Eylül 1780) ayrld ^^e reisüiulemâ ol-

du. 5 ewâl 1196'da (13 Eylül 1782)



eyhülislâm oldu. 17 Cemaziyelâhir

1197'de (20 Mays 1783) karn hasta-

lndan vefat eyledi. Sultanselim'de

kaynpederi yanma defnedildi. Örfî

ve er'î hizmetlerden baka eylere

zihin yormad. Fikrine danlr, güve-

nilir ve arbal, ihtiyatl görüler ile-

ri sürerdi. Olv. Mehmed Efendi'

dir(~>). (I. 138)

ibrahim Efendi Yeniçeri ikinci ce-

maati yazcs olup 1201 'de (1786/87)

vefat ederek Me'med Paa Tekkesi'

ne defnedilmiti;-. Mehur hattatdr.

(L 140)

brahim Efendi Müderris, molla

olup fet\'â emini oldu. Sonra Mekke

mollas, Receb 1201'de (Nisan-Mays

1787) stanbul payesi oldu. Ardndan

Anadolu payesi olmu ve 1207'de

(1792/93) bilfiil Anadolu kazaskeri

olarak 28 Cemaziyelâhir 1208'de (31

Ocak 1794) vefa; eylemiür. E^oip'de

Bahariye Caddasi'nde defnedildi.

Âlim, fazl, fakihii. (I. 142)

brahim Efendi Edirnelidir. Rfâî

eyhi olup 121 rde (1796/97) vefat

etmitir. Eyüp'de medfundur. (I. 145)

brahim Efendi Kâtip olup yüksele-

rek divanî görev sahiplerinden ve hâ-

cegândan oldu. 12irde (1796/97)

vefat etti. Manzum üç ciltlik bir Siyeri

vardr. (I. 143)

brahim Efendi Haseki olup 12 Ce-

maziyelâhir 1199'da (22 Haziran

1785) dârüssaâde yazcs oldu. Rebi-

^âilâhir 1200'de (ubat 1786) azledi-

lip mevkufatç oldu. Esma Sultan ve

sonra ah Sultan kethüdas olup son-

ra arpa emini oldu. 1209'da

(1794/95) baiTuhasebeci ve sonra

ordu defterdan olup Rebi}nale\^^el

1213'de (Austos 1798) vefat eyledi.

Aynlkçemesimde medfundur. Liya-

katli bir zat idi. (I. 144)

brahim Efendi Sürmenelidir. Mü-

derris ve sonra Galata kads olup Zil-

hicce 12l6'da (Nisan 1802) vefat eyle-

di. Nuhkuyusu'nda medfundur. Olu
Atâullah Mehmed Efendi'dir(">). (I.

145)

braîim Efendi Uakldr. Müderris

olup Ramazan 1210'da (Mart 1796)

Yeniehr-i Fenâr mollas oldu. 1218'

de (1803/04) vefat etmiür. (I. 145)

brahim Efendi Kudüslüdür. Saray-

da kilâr-i hassa hâcesi ve müderris

olup 22 Zilka'de 1218'de (4 Mart

1804) vefat eylemiür. Üsküdar'da

medfundur. Fâzld. (I. 145/46)

brahim Efendi Kastamonuludur.

Hassa tabibi ve müderris olup 1221'

de (1806) vefat eyledi. Süleymaniye'

de medfundur. "Hoca" lâkapl bir fâ-

zld. (I. 147)

brahim Efendi Dersiam olup Mu-

harrem 1203'de (Ekim 1788) Kudüs

mollas ve 1212'de (1797/98) am
mollas oldu. III. Selim devri (1789-

1807) ortalannda vefat etti. (I. 144)

brahim Efendi Devriye mollas

olup iki defa Filibe mollas olmumr.

III. Selim deA^ri (1789-1807) balarn-

da vefat eyledi. (I. l4l)

brahim Efendi Enderun'dan yeti-

ip srkâtibi olup çknda müderris-

lik ihsan buyurulmutur. 12l4'de

(1799/1800) Üsküdar mollas oldu.

III. Selim devri (1789-1807) ortalarn-

da vefat eyledi. (I. 144/45)

brahim Efendi Bostanclar baya-

zcs olup 17 Zilka'de 1222'de (16

Ocak 1808) vefat edip Üsküdar'a def-

nedildi. (I. 149)
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ibrahim Efendi Valide suitan kah-

vecibas olup 1223'de (1808) vefat

etmitir. (I. 149)

brahim Efendi Babâli'den yetiip

rikâb reisi kesedar olmutur. Sonra

hâcegândan olup 1228'de (1813) Ha-

remeyn evkaf muhasebecisi oldu,

sonra vefat etti. (L 151)

brahim Efendi Hâcegândan okp
bina emini oldu. 1228'de (1813) vefat

eylemitir. (I. 151)

brahim Efendi ^'ngiliz''' lâkapl

Mahmud Râif Efendimin(-^) oludur.

Kâtip olup 1235'de (1819/20) vefat

etti. Aynlkçemesimde babasnn ya-

nma defnedildi. (IV. 330)

brahim Efendi Geredelidir.

1225'de (1810) Üsküdar mollas olup

sonra bilâd- hamseden bir mevlevi-

yete nail oldu. 1235'"de (1819/20) Me-
752 dine mollas olup müddetini bitirme-^ den vefat etmitir. (I. 152)

brahim Efendi Velîyeddinzâde

Emin Efendi'nin imam olup müder-

ris ve 1236'da (1820/21) Üsküdar

mollas oldu. Sonra vefat etti. (I. 152)

brahim Efendi Diyarbekirli Hüse-

yin'in oludur. Müderris olup bu se-

nelerde (18301ar) vefat etmitir. Fâ-

zldr. Velediye risalesini telif eyledi.

(I. 157)

brahim Efendi Abdülfettâh Efen-

dimin(-t) oludur. Defterhane kese-

dar olup 20 Rebiyülâhr 1247'de (28

Eylül 1831) vefat etmitir. Karacaah-

met'de medfundur. (III. 343)

brahim Efendi Geredelidir. eyh-
lerden olup 1247'de (1831/32) stan-

bul'da vefat etmitir. (L 156)

brahim Efendi Hac Said Mehmed
Efendi 'nin(->) oludur. Müderris olup

devriye mollas olduktan sonra Ce-

maziyele\^'^el 1251'de (Eylül 1835) ve-

fat eyledi. (III. 41)

brahim Efendi Einlidir. Müderris

olup hazine-i hümâ^^n hâcesi ol-

mutu. 1254'de (1838) vefat etti. Fâ-

zld. Olu mevâlîden Tâhir Efendi'

dir. (I. 157)

brahim Efendi Sürmenelidir. Mü-

derris, devriye modas oldu. 20 ev-
val 1255'de (27 Andk 1839) vefat et-

ti. (I. 157/58)

brahim Efendi /.hskaldr. Mahreç

mollas olup 26 Zilhicce 1255'de (1

Mart 1840) vefat eti. (I. 158)

brahim Efendi T Nevehirlidir. Dev-

riye mollalarndan olarak Filibe mol-

las da oldu. 1259'da (1843) o mevle-

viyette tekrar eylemdi. Bu senelerde

(18401ar) vefat etti. (I. 159)

brahim Efendi Yakovaldr. Mü-

derris ve huzur de:-sleri mukarririydi.

Zilka'de 1260'da (Kasm 1844) yükse-

lerek Süleymaniye müderrisi olup

1271'de (1854/55; vefat eylemitir.

Vefa yaknnda defnedildi. Olu s-

mail Hakk Efendi^dir(-^). (I. 162)

brahim Efendi 3eypazaidr. Mü-

derris, 1256'da (1840) Eyüp mollas,

1263'de (1847) Mekke payesi ve Ra-

mazan 1270'de (Haziran 1854) stan-

bul payesi oldu. 1 Ramazan 127
2
'de

(6 Mays 1856) vefat etti. Fâzl bir zat

idi. Oullar Kâmil Ahmed Efendi(-^)

ile Ziyâeddin Mehmed Efendi 'dir(-^).

Üçü de Üsküdar'a defnedildi. (I. l62)

brahim Efendi mtihanla dersiam

olmu bir müderris olarak yeniçerili-

in kaldrlmasnda sarayda hazr bu-

lunmutur. Sonra mevleviyet ihsan

olunup 1254'de (1338) Mekke payesi

oldu. Sultan Abdülmecid devri (1839-

1861) balarnda vefat etti. (I. 158)



ibrahim Efendi Mehur bir dersiam

olup müderrislikle yetindi. 24 Zilhic-

ce 1295^de (19 AraLc 1878) vefat ey-

ledi. Olu, eski mâbeyn kâtibi Ziyâ-

eddin Bey'dir. (I. l64)

brahim Efendi (Abbaszâde) Kad
olup 18 Ramazan 119ö'da (27 Aus-
tos 1782) vefat etti, Tunusbagfnda

medfundur. Âlimdi. 3. 137/38)

brahim Efendi (/J Beyzade) z-

niklidir. Müderris ve 101
4
'de (1605/

06) emekli olup Ramazan 1028 'de

(Austos 1619) znik'de vefat eyledi.

ffetli, sâlih, sabrl ve heybetliydi.

Yüksek sesle konutuundan "der-

bend-i tabiî" denirdi, (I. 99)

brahim Efendi (Altparmak) Bos-

nal tacir Hurremn oludur. Müder-

ris, Bursa mollas oldu. Azledilmi

olarak 1083'de (1772/73) vefat etmi-

tir. Murad Paa Camii'nde medfun-

dur. 95 yandayd. Bursa'da pek çok

cami tamir etmitir. Olu Abdüibâkî

Efendi'dir(-^). (I.'
10"')

brahim Efendi (BâUzâde) Bâiig-

zade Ali Efendi 'nin(-O oludur. Silist-

re ve Trhala'da uzun zaman kadlk
yapt. 1003^de (1594/95) vefat etti.

Âdil bir kadyd. (L %\ III. 502)

brahim Efendi (Benli) (Hac) Hâ-

cegândan olup süvari mukabelecisi

bahalifesi oldu. 7 a'bân 11 76 'da (3

Mart 1763) vefat e^dedi. Yusufpaa
Çemesinde medfundur. Hayr sa-

hiplerindendir. Olu ad geçen ka-

lem hulefâsndan Mustafa Fethullah

Efendiye "Benlizâds'' denmitir. (L

131/32)

brahim Efendi (Berberzâde) Ivleh-

med b. Hac Fazlulahn oludur. Mü-
derris olup, Cemaziyelâhir 1122'de

(Austos 1710) vefat etti. Tersane ar-

dnda medfundur. Mücahid, dindar ve

sâlihdi. (I. 117)

brahim Efendi (Berberzâde)

Edirnelidir. Müderris olup Rebyülev-

vel 1129'da (ubat-Mart 1717) vefat

etti. (I. 117)

brahim Efendi (Bozaczâde) Ye-

niçeri bahalifesi olup ll49'da (1736/

37) vefat etti. Topkapya ciefnedil-

mitir. (I. 127)

brahim Efendi (Bozoglan) ehid
Ali Paa'mn kethüdas Hüseyin

Aa'nm kâtibi olup paann ehâde-
tinden sonra e\n^âl 1128'de (Eylüi-

Ekim 1716) Belgrad'da haspedildi.

Sonra Tulcaya gönderildi. Brakldk-
tan sonra bir aralk hâcegânlkla ma-

liye tezkirecisi oldu. 1137'de (1724/

25) bü^oik tezkireci olduysa da az

müddette nemu riyetine iade olundu.

Rebiyülewel 1139'da (Kasm 1726)

tezkire-i sân ve Rebiyülâhir ll40'da

(Kasm-Aralk 1727) tezkire-i e\^^el

ve o sene defterdar- kk- e\^''el ol-

mutur. 1143 'de (1730/31) ayrld ve

sonra muhasebe-i e\^"el oldu. al:)ân

ll45'de (Ocak-ubat 1733) ruznâ-

me-i e\^^el ve ei'^^rde (Mart-Nisan)

üçüncü defa defterdar oldu. Il47'de

(1734/35) azlolunmu ve ardndan
Boazhisarfna gönderildi. Muharrem
ll48'de (Haziran 1735) defter emini

olup Receb'de (Kasm-Aralk) üçün-

cü defa defterdar oldu. Rebi\nLile\^'el

ll49'da (Temmuz 1736) vefat eyle-

mitir. Hesap ilerinden anlard. Kar-

dei müderris Alimed Efendi 1148 'de

(1735/36) evinin yanmasnn ardn-

dan vefat etmitir. brahim Efencli'nin

olu Feyzullah Efendi xiir(->). Bunun
olu Rakm Mehmed Paa ve bunun
olu hâcegândan Abdülganî Bey'dir.

(L 126/27)

/DD



754

brahim Efendi (Burnaz) Yoluk

Mehmec Çelebi 'nin oludur. Müder-

ris ve kad olup Cema2iyele\^^el 990'

da (Haziran 1582) vefat etti. (I. 95)

brahim Efendi (Câbîzâde) Bul-

danldr. Okmeydan eyhi olup 15

Zilhicce 1272'de (17 Austos 1856)

vefat etti. Tersane ardnda medfun-

dur. (I. 162)

brahim Efendi (Canboladzâde

Hocas) Müderris olup 17 e\a^al

1060'da (13 Ekim l650) vefat etmitir.

Akli ve nakli ilimlerde ve özellikle ri-

yaziyede mahirdi. airdir. Risaleler ve

talikat ve Rum ve Frenk meliklerini

kapsayan bir tarih yazd. (L 104)

brahim Efendi (Cerrah eyhi)
Boluludur. Balarnda öhreti yalan

ileydi. Sonra tipli Emir Efendimden

el alp halini düzeltmitir. stanbul'da

tahsilini tamamlayarak Kasmpaa'da
Piyâle Paa Camii vaizi olmutur. L
Osmanla Hotin seferine gidip geldi.

ewâl 104rde (Nisan-Mays l632)

vefat eyledi. Kasmpaa'da medfun-

dur. Ya 70'i geçmiti. Hâhza krn^'e-

ti mükemmel olup Kadzâde Meh-

med Efendi ile münakaa etmiti. Fu-

kahâdan olup Tabirnamesi, cenaze

meseleleriyle ilgili risalesi ve Ankara-

l smail Dede'nin Huccetirs-Semâim

red için risalesi vardr. (I. 101)

brahim Efendi (Çavuzâde) Babas

Mehmed Çavu olup müderris, Eyüp,

Msr ve Mekke mollas oldu. 104l'de

(1631/32) 90 yanda vefat eyledi. Ka-

smpaa'da defnedildi. Fkh ve ferâ-

ize âinâ idi. Sâfiye-i âfiyeyi telif ey-

lemitir. Olu Ali Efendi(-^), torunu

Hüseyin Efendi'dir(^). (I. 100/01)

brahim Efendi (Çevgânîzâde)

Müderris olup 1173'de (1759/60) ve-

fat eyledi. Eyüp'de medfundur. (L

130)

brahim Efendi (Çilesiz) Bostanc-

ba Seyyid Mehmed Aa'mn bü^nak

kardeidir. Bu sebepten haraç muha-

sebesici olarak hâcegândan olmu-

tur. 1133'de (1721) kardeiyle birlikte

azledildi. Gözden dümü olarak ve-

fat etmitir. (I. 120)

brahim Efendi (Çukaczâde)

Mehmed Efendi'nin(-*) oludur. Mü-

derris ve Filibe mollas olup 6 Rebi-

yülewel 1127'de (12 Mart 1715) vefat

etti. Edirnekap'da medfundur. Din-

dar, iffetliydi. (I. ::i8;iv. 181)

brahim Efendi (Dâvudzâde) Atl

Dâvud Efendimin oludur. 1037'de

(1627/28) dodu. Müderris, molla,

Mekke pâyesiyle Edirne mollas ve Ra-

mazan 1123'de (Ekim 1711) stanbul

pâyesiyle Filibe kads oldu. Zilka'de

1127'de (Kasm 1715) vefat etti. (I. 118)

brahim Efendi (Deli) Nasipsiz bir

müderris iken ll43'de (1730) ekya-

nn zorlamasyla birden stanbul ka-

ds olmutur. Derhal Kâthane'deki

Sa'dâbad Kasr ile mütemilâtnn y-

kmna fetva verdi. Aklsz bir mec-

nun olduundan o sene Cemaziye-

le-v^^elinde (Kasra 1730) azil ve hap-

sedilip ahirete sefer etti. (I. 125)

brahim Efendi (Ebe Damad)
Yükselip küçük defterdar oldu. 4

ewâl 1053'de (16 Aralk l643) ba-

defterdar olup 1054^de (1644) ayrld

ve sonra vefat eyledi. (I. 102)

brahim Efendi (Ebezâde) Ebezâ-

de Abdullah Efendimin(~^) kardei

Hüseyin Efendi'nin torunlarmdandr.

brail naibi iken Cemaziyee\^'el

1224^de (Haziran-Temmuz 1809) se-

kiden vefat eyledi. (III. 372)



ibrahim Efendi (Ebezâde) Ebezâ-

de Abdullah Efendi'nn(-^) kardei

Hüseyin Efendinin sorunlarndandr.

Müderris olup l6 Zilka'de 126rde (l6

Kasm 1845) vefat eylemitir. (III. 372)

brahim Efendi (j^bezâde) Hüse-

yin Efendi'nin oludur. Bâbâlrden

yetiti. Kethüda kaleminde iken ev-

val 1237'de (Haziran-Temmuz 1822)

bamukataac, sonra kalem bahalife-

si, 1238'de (1822/23) kethüda kâtibi,

1248^de (1832/33) i:.tisâb nâzn ola-

rak 1252'de (1836/3") azlolunmu ve

Rebiyüle^^^el 1257'de (Nisan-Mays

1841) ikinci defa ihtsâb nâzn olarak

Zilka'de'de (Aralk^ ayrlmtr. Bir

aralk surre emini o.up sonra Maliye

Meclisi'ne aza oldu. 18 Receb 1277'

de (30 Ocak 1861) vefat eylemitir.

SelimiyeVe defnolundu. (I. 163)

brahim Efendi (Ebru) Kad olup

n09'da (1697/98) vefat etmitir.

Oullarna ''Ebruzâc eler" denir. Bun-

lardan Ahmed Efendi 11 35 'de (1722/

23) ve Hasan Efenci 1138'de (1725/

26) vefat eylediler. Edirnekap'ya def-

nedildiler. (I. 113)

brahim Efendi (Ebûlmeâlî) Fenâ-

rîzâde'nin kznn oludur. Bursaldr.

Müderris iken 10 Cemaziyele\^el

113r"de (31 Mart 17:9) vefat etmitir.

(I. 120)

brahim Efendi (Emir brahimzâ-
de) Babâli'den yetiip Adanal Ömer
Paa'ya damad oldu. Sonra hâcegân-

dan ve divanî görev sahiplerinden ol-

du. 27 a^bân 1206^da (20 Nisan 1792)

vefat eyledi. Üsküdar'a defnedildi. (I.

141)

brahim Efendi (Esedî) Dersiam ve

müderris olup 19 a'bân 125
5
'de (28

Ekim 1839) vefat etti. (I. 157)

brahim Efendi (Fndkzâde) Fn-

dk Mustafa Efendi'nin oludur. Mü-

derris, Medine mollas olup 11 34 'de

(1721/22) azledilmi olarak vefat et-

mitir. Hattatdr. Olu Feyzullah

Efendi'dir(-^). Bunun olu Hac bra-

him Efendi 'dir(-*). Olu shak Ah-

med Efendi'dir(-^). Bunun olu bra-

him Halil Efendi'dir(-^). Bir Fndkzâ-

de de Sa'dîye eyhlerinden Ahmed
Efendi^dir. (I. 120/21)

brahim Efendi (Fndkzâde) (Ha-

c) Feyzullah Efendi'nin(---^) oludur.

am mollas, ll62'de (1749) Mekke
mollas olup ll67'de (1754) vefat ey-

ledi. Egrikaprda defnedildi. Olu s-

hak Ahmed Efendi'dir (->). (I. 120)

brahim Efendi (Girhgir) Müder-

ris, molla oldu. Cemaziyele\^^el 1057'

de (Haziran 1647) vefat eyledi. (I. 103)

brahim Efendi (Gülenî) Eski ad
Hey'etî olup sonra "Gülenî'' diye

mehur oldu. Mehmed b. brahim b.

ihâbeddin b. Aydogmu b. Gündo-
mu b. Türkî, lügat sahibi Ouz
Atamm oludur. 830'da (1426/27)

Azerbaycan'da dodu. Se\^âdlii an-

nesi tarafndandr. Se^yid Yahyâ-y

irvânî hulefâsmdan Ömer Rue-
nî'nin müridi olup 922'de (1516) M-
sr' fetihlerinde I. Selim'in (Ya\az)

ihsanna mazhar olarak zaviyeleri bu-

lunan yer temlik buyuruImutur.

93rde (1524/25) tekkenin yapm
bitti. 935'de (1528/29) davetle stan-

bul'a gelip I. Süleyman (Kanunî) ile

görüme erefine nail olmu ve mu-

azzezen Msr'a dönmütür. 940'da

(1533/34) vefat eyledi. Müfessir ve

muhaddisdi. ''Gülenî'' tarikinin pîr

ve reisidir. Mevlânâ Celâleddin Rûmî
300 sene önce u beyti ile zuhûmna
iaret buyurmulardr: "Dîdem ruh-
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pâk-i Gülenî râ / Ân çem u çera-

Rûenî râ'\ Mesnevi cevab Manevî

ile bn Fâriz'in Tâiye'sine naziresi

eserlerindendir. Olu Ahmed Hayalî

Efendi'dirC-^). (I. 93)

brahim Efendi (Gülenî) Manisa-

ldr. Semerci Dede'nin oludur. Ba-

bas III. Mehmed'i nefes etmek üzere

Eri seferine davet olunmutu. Bu zat

da Edirne'de dodu, 30 sene Edirne'

de inzivada kalp llOO'de (1688/89)

93 yanda vefat eylemitir. Ehl- hal

idi. a. 111)

braiim Efendi (Hac) Gülenî
eyhlerinden olup 1123'de (1711) ve-

fat eylemitir. (I. 117)

brahim Efendi (Hac) Rumeli ka-

zaskeri Ömer Efendi'nin(-^) oludur.

Galata, Bursa mollas, 115Ede (1738/

39) Mekke payesi olup sonra vefat

756 eyledi. (I. 126; III. 590)

brahim Efendi (Hac) Sipahiler

kaleminden yetiip serhalife olarak 7

Safer 1155^de (13 Nisan 1742) vefat

etti. Kocamustafapaa'ya defnedildi.

(I. 129)

brahim Efendi (Hac) Enderun'

dan Sultan Ahmed ruznâmçecisi ol-

du. 1158'de (1745) vefat ile Musalla-

tafna defnedildi. Hayr sahiplerin-

den bir zat idi. (I. 129)

brahim Efendi (Hac) Damadzâ-

denin telhiscisi olup kad idi. 1170'de

(1756/57) vefat etmitir. (I. 130)

brahim Efendi (Hac) Büyük güm-

rük bakâtibi olup 1178xle (1764/65)

vefat etti. Üsküdar'da medfundur. (I.

133)

brahim Efendi (Hac) Maliyeden

yetiip Safer 1171 "de (Ekim-Kasm

1757) bamuhasebe kesedarlgmdan

Haremeyn mukataacs oldu. Maliye

hizmetlerinde çalp 1182xie (1768/

69) ordunun sefere çknda rikâb-

hümâ^^n defte:dar olmu ve Muhar-

rem 1183'de (Mays 1769) ihtiyarig

sebebiyle azled:lmitir. 1186'da (1772/

73) vefat eyledi. Edirnekap'da med-

fundur. Olu /^bdullah Efendi 1176'

da (1762/63) vefat etmekle oraya def-

nedildi. Dier: ricalden Abdurrah-

man Nazif Bey dir. (I. 134)

brahim Efendi (Hac) Haleblidir.

Abdülganî Nablusî'nin örencilerin-

den olup Mis fda Cami-i Ezherde

müderrislikte bulundu. stanbul'a ge-

lince Râgb Paa'ya bir hayli zaman

muallim oldu. Musla- Süleymaniye

müderrisi olup 1190'da (1776) vefat

etti. Eyüp'de medfundur. Âlim, fâzl-

dr. Dürr-i Muhtafâ haiye yapt ve

baka risaleler yazd. Siyer-i Nebevîyi

63 beyitle tanzim ve sonra erh eyle-

di. Bunu Âsim Efendi tercüme eyledi.

Damad Ahmed Hicazî de ll90"da

(1776) vefat edip yanma defnedildi.

Olu Halebîzâde smail Hakk Efen-

di'dir(-^)- (I. 136)

braiim Efendi (Hac) Nakibendî

eyhlerindendir. 1193'de (1779) vefat

edip sur diine defnedildi. (I. 138)

braiim Efendi (Hac) Kara Halil

Efendi' nin(->) yeenidir. Serlevha-i

yemin olup 2 Zilka^de 1199'da (6 ey-

lül 1785) zmit^de vefat etti. (11. 291)

braiim Efendi (Hac) Kapkran

Mehmed Paamn damaddr. Hâce-

gândan ve diA'anî mansp ricalinden-

di. 9 Rebi}mlewel 1203^de (8 Aralk

1788) vefat eyledi. (I. 140)

braiim Efendi (Hac) Dastanl-

dr. Tahsilden sonra imtihana girip

ll62'de (174Ç) müderris oldu. Fâtih

Camiimde mevlevivete nail olunca



öretimle megul kald. 1191 "de

(1777) Haleb moLas, 1197^de (1783)

am mollas, Safsr 120rde (Aralk

1786) Mekke mokas, 1204'de (1789/

90) stanbul payesi, 1205^de (1790/

91) Anadolu pâye:^i ve Receb 1208^de

(ubat 1794) Rumeli payesi oldu. Ya-
llk ve görme zorluundan dolay yal-

nzla çekildi. 8 (]emaziyelâhir 1210^

da (20 Aralk 17S5) vefat eylemitir.

Takasap'da medfundur. Fâzl olup

devrinin tek adami)^d. (I. 142/43)

brahim Efendi (Hac) Silahdar

Oca bahalifesi olup 10 Cemaziye-

lâhir 12l6^da (18 Ekim 1801) vefat et-

ti. Topkapfda medfundur. (L 146)

brahim Efendi (Hac) Bozdoan
Kemeri mektebi hocas ve seyhülkur-

râ olup 1 Receb 1220xie (25 Eylül

1805) vefat etti. Üsküdar^da Nuhku-

yusu'nda defne dixli. (I. 147)

brahim Efendi (Hac) 1202 de

(1788) rikâb def:erdan olan smail

Efendilin oludur. Mektûbî kalemi-

ne devam edip reis Hac Mustafa

Efendiye damad olup serhalife oldu.

4 Receb 1199^dc, (13 Mays 1785)

mektûbî-i sadr- âlî oldu. Azilden

sonra sefer hengâmmda ikinci defa

mektûbî-i sadr- alî oldu. Ordu Rus-

çuk klana dönünce Cemazyelâhir

1203'de (Mart 1789) ordudan rikâb

kethüdâhgyla çarld. Rebiyülâhr

1204xle (Ocak 1790) orduda vücudu-

na lüzum görülmekle taleb edilip

kendisi surre eminliine talip olunca

kurtuldu. Bu suretle de hacca gitti ve

dönüte bamuhasebeci oldu. Rebi-

>aile\^'el 1206'da (Kasm 1791) azle-

dildi. 26 Muharren 1207"de (13 Eylül

1792) sadâret ketnüdas olup 1208"de

(1793/94) deftere ar-i ück- e\'A^el ol-

du. Buradan da tc^rsane emini olup 7

Ziika'de 1209'da (26 Mays 1795) za-

hire nâzn oldu. 2 Ramazan 1210'da

(11 Mart 1796) ikinci defa defterdar

oldu. 12irde (1796/97) ruznâme-i

ewel, 1212'de (1797/98) tersane emi-

ni, 8 Zilka'de 1213^de (13 Nisan 1799)

irad- cedid defterdar oldu. Muhar-

rem 1220'de (Nisan 1805) azledildi.

Muharrem 122rde (Nisan 1806) ter-

sane emini olup "umur- bahriye nâ-

zn" un\^am verildi. 21 Rebi^aîleAn^el

1222^de (29 Mays 1807) ehid edildi.

Kâtiplikte mahir ve tedbirli i gör-

mekte benzeri nadir, zekî ve vakur,

temkinli, Mzam- Cedidan tedbirli bir

idarecisiydi. III. Selim'in teveccühüne

mazhar olmutu. Merhametsizlikle

yerilmitir. Zayf bünyeliydi. Kâgarî

yolunda medfundur. ''Gizil stma"

denmekle Köse Kethüdâ^^a halef ol-

dukda ^'Köse kethüday gizli stma

tuttu" denmesi mazmunludur. Bü)aik

ser\^et sahibiydi. Olu smail Zühdî

Bey'dir(-+). Kz erife Aye Hanm'
Yusuf Agazâde Sadk Bey'le evlendir-

di. Kardei ricalden Mehmed Efen-

di^dir. (I. 147/48)

brahim Efendi (Hac) Ermi say-

lan eyhlerden olup 123rde (18l6)

vefat ederek Üsküdar'a defnedildi. (I.

152)

brahim Efendi (Hac) Karahisar-

Sâhibldir. Müderris, zmir mollas

olup 25 ewâl 1232'de (7 Eylül 1817)

A^efat etti. Aynlkçemesi'nde med-

fundur. (I. 151)

bralim Efendi (Hac) Enderun da

yetiip dârüssaâde aas yazcs ol-

du. Sonra hâcegânlk ihsanyla 1222

(1807) ve 1227 (1812) senelerinde iki

defa Haremeyn muhasebecisi olup

baka s^örevlerde bulunduktan sonra

15 Ramazan 1237'de (5 Haziran

/_:>/
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1822) vefat etmitir. Eyüp'cie türbe

ardna defnedilmitir. (I. 153)

brahim Efendi (Hac) Seferihisar-

lidr. Dersiam ve müderris olup Da-

mat Halil Rifat Paa'ya muallim ol-

mutu. Bu senelerde (1830'lar) vefat

eyledi. (I. 1577

brahim Efendi (Hac) Hazine-i

hassadan yetiip orada bakâtip,

1248'de (1832/33) hâcegândan olup

sonra hayli sene Istabl- Âmire bakâ-
tibi olmutur. Receb 1262 'de (Tem-

muz 1846) vefat eyledi. Bostan ske-

iesi'nde defnedildi. (I. 160)

brahim Efendi (Hac) Rzâ Hasan

Paa'mn(-*) mühürdar olup 27 Ce-

maziyele\^'el 1286 'da (4 Eylül 1869)

vefat eylemitir. Rumelihisarrnda Ka-

yalar'da medfundur. (II. 400)

brahim Efendi (Hac) Müderris ve

ksmet-i askeriye bakâtibi olup Safer

1296'da (Ocak-ubat 1879) vefat et-

mitir. (I. 1647

brahim Efendi (Haffafzâde) s-

tanbulludur. Müderris, E^âip mollas

oldu. Receb ll40^da (ubat 1728) ve-

fat etti. Bir de Haffafzâde Mehmed
Efendi(-*) vardr. 1154'de (1741) ve-

fat eden Hüseyin Efendi(~>) de Haf-

fafzâde'dir. Babas, kardei ve olu
olmalar muhtemeldir. Sudürdan Haf-

fafzâde Emin Mehmed Efendi, torun-

lanndandr. (L 123)

brahim Efendi (Hafz) Müderris,

Üsküdar mollas ve ev^^âl 1180'de

(Mart 1767) Bursa mollas oldu. Azil-

den sonra vefat eyledi. (I. 133)

brahim Efendi (Hafz) Odaba
Tekkesi eyhi Fenay Mustafa Efen-

di'nin(->) torunudur. Fen^âhane mü-
sev\4dlerinden olup mevleviyet sras

geldiinde kabul etmedi. 24 e\^^â

1200'de (20 Austos 1786) vefat eyle-

mitir. Fâzl, kâmil, dindard. (I. 139;

IV. 413)

brahinn Efendi (Hafz) Müderris

ve Yeniçeri Oca imam olup 1205'

de (1790/91) vefat eyledi. (I. l4l)

brahim Efendi (Hafz) (Hac) Va-

lide Sultan Camii kâtibi ve sonra sur-

re emini olmutur. 11 55 'de (1742) ve-

fat eyledi. Oullar Hac Ahmed Efen-

di(->), brahim Efendi(--^) ve Said Meh-

med Efendi'dir(-^). Said Mehmed
Efendimin olu eyhülislâm Çelebi-

zâde torunu Zeyncdâbidîn Efendi ile

Aziz Mahmud Efendi'dir(->). Bu aile-

den Hac Eref Mehmed Efendi(-^)

vardr. Zeynelâbidn Efendi'nin olu
mevâlîden Arif Mehmed Efendi'dir.

Bu aileye "Surre Eminizâdeer'' den-

di. (I. 124/25)

brahim Efendi (Halebî) Haleb de

bir cami imam ofap Msra giderek

örenim gördü. stanbufa geldikte Fâ-

tih Camii'ne imam ^"e hatip oldu. Evin-

de yalnzla çekilmi olup konumak
ve görümek arzusunda olanlar ya ca-

mide ya yolda ^;örürlerdi. 956'da

(1549) vefat eyled:. Emir Buhar da-

mad Mahmud Çelebimin yanma def-

nedildi. Arapça imler, kraat ve tefsir

ve hadisde alem 'di. MinyetiVl-Mu-

sallî, Tahakât- Hanefye, erh -i Hi-

dâye eserlerindendir. (I, 94)

brahim Efendi ( tlamzazâde) Kas-

tamonulu Hamza Efendi'nin(-+) o-
ludur. Üsküdar mollas olarak 1184

(1770) tarihlerinde vefat etmitir. (I.

132; il 254)

brahim Efendi (Himmetzâde)
(Hac) Müderris \e molla oldu. Ra-

mazan 1269 'da (Haziran 1853) vefat

etti. (I. 161)



ibrahim Efendi (liocazâde) Kasta-

monuludur. Ayazr.a Camii eyhi idi.

1197'de (1783) verat eyledi. Üskü-

dar'da, nadiye'de medfundur. Fâzl-

d. (I. 138)

bralia Efendi (îlyaszâde) Mü-
derris, sonra mahreç mollas olup 5

ewal 125rde (24 Ocak 1836) vefat

etmitir. (I. 157)

brahim Efendi (îmamzâde) Edir-

nelidir. Yedikuleli Râsim Efendi â-
kirderinden mehur bir hattatdr.

1175'de (1761/62) vefat eyledi. (L

131)

brahim Efendi (Kara Kâtip) Ha-

midli yeniçeri a'bân'm olu olup

müderris oldu. Sonra cinnet getirip

birkaç sene bu hal: devamla lll4'de

(1702/03) vefat etmitir. (L 112)

ibrahim Efendi (Karabâîzâde)
Müderristi. Bu senelerde (17501er)

vefat eyledi. (I. 13C)

brahim Efendi ^Kasapbazâde)
Kalemden yetiip ::.20rde (1786/87)

süratçi nâzrlgyla hâcegâna katlm,
çeitli görevlerde bulunduktan sonra

kk-1 sâlis ve sonra kk- sân defter-

dar olmu ve senelerce bu görevler-

de kalmtr. 19 Saf^r 1236'da (26 Ka-

sm 1820) vefat t eylemitir. Galata

Mevlevîhanesi'ne defnolundu. Doru
bir zat idi. (I. 152/53)

brahim Efendi C>Câtib-i Mim) Kâ-

tiplikten yetiip Cerrah Mehmed Pa-

amn tezkirecisi ve o sayede reisül-

küttab oldu. Efendisinin vefat kendi-

sinin de yükselmesine engel oldu.

1016 (1607/08) tarinlerinde vefat etti.

(L 98)

brahim Efendi (Kevâkibîzâde)

Haleblidir. Müderr:s, 1039'da (1629/

30) Mekke mollas olup Receb 1040^

da (ubat 1631) Süvey'de vefat eyle-

mitir. Harem-i erifde bir duvarn sel-

den yklmasndan dolay tamirine

gönderilen mimar aa ile yol refiki

olup görüme srasnda, bina iinde

farkl görüte olduundan mimar aa
reddedince görüme kavgaya dönüe-
rek birbirlerine klç çekerler. Kad
efendi mimar yaralayp arkasndan

kovalarken denize düüp boulur. Mi-

mar da yarasndan ölür. Fâzl ve sinir-

liydi. Olu sudurdan Mehmed Efen-

di' dir. Onun oullar Ahmed Efendi ve

Hüseyin Efendi'dr. Ahmed Efendi'nin

olu Abdullah Efendi, Hüseyin Efen-

dimin olu Ahmed Efendi'dir. (I. 100)

brahim Efendi (Klu) Yükselip

hâcegândan olup e\^^âl 11 65 'de

(Austos 1752) tophane nâzn oldu.

1168 'de (1754/55) vefat eyledi. Eyüp'

de medfundur. (I. 129)

bratîim Efendi (Kirli) Kâtiplikten

yetiip 1173 (1759/60) ve 1176 (1762/

63) senelerinde iki defa ehremini

olup vefat eylemitir. (I. 132)

brahim Efendi (Konevîzâde) Kon-

yal Ali Efendimin oludur. (I. 130)

bralin Efendi (Kuklazâde) Ergi-

rilidir. Müderris olup 1229'da (1814)

vefat eyledi. Sur dnda medfundur.

(I. 151)

îbraim Efendi (Kutb) Gegerlidir.

Müderris ve Mara mollas olup Ra-

mazan 1066'da (Temmuz 1656) vefat

eylemitir. Zâhid bir pirdi. Topha-

ne'de mescidi vardr. (I. 105)

Îbraim Efendi (Küçük) Kalem-

den yetiip kethüda kalemi bahalife-

si oldu. Cemaziyele\^^el 11 76'da (Ka-

sm-Aralk 1762) kethüda kâtibi olup

1182'de (1768) azille Ramazan'da

(Ocak 1769) x\nadolu muhasebecisi

oldu. Sonra çeitli görevlerde bulun-

759



760

clu. 1197^de (1783) arpa emini, 1198'

de (1784) süvari mukabelecisi, 1200'

de (1786) nüzul emini, sonra Badad
kap kethüdas, Rebi\njle\^^el 120

2
'de

(Aralk 1787) matbah emini ve sultan

kethüdas oldu. 29 Muharrem 1207'

de (16 Eylül 1792) vefat eylemitir.

Üsküdar'da medfundur. Olu Der\1

Mustafa Efendi 1211'de (1796/97) ve

damad bi Aa'nm olu olan torunu

Ahmed Es^ad Bey Cemaziyelewel

1228'de (Mays 1813) vefat ederek

yanma defnedildiler. (L 141/42)

brahim Efendi (Lutfîzâde) Meh-

med Efendi'nin("+) oludur. Müderris

olup ewâl 1118'de (Ocak 1707) ve-

fat eyledi. (IV 201)

brahim Efendi (Mahmud Çavu-
zâde) Babas Mahmud Çavu'dur.

Müderris olup 3 ewâl 1135^de (7

Temmuz 1723) vefat etti. Karacaah-

met'e defnedildi. Olu Feyzullah

Efendi, onun olu sudürdan emsed-

din Efendi^dir. (I. 121)

brahim Efendi (Mahmudzâde)
eyhülislâm Mahmud Efendi'nin to-

runlarmdandr. Müderris ve Zilka'de

1199^da (Eylül 1785) Selanik mollas

olup ev\^âl 1210'da (Nisan 1796) Edir-

ne kads ve 1212'de (1797/98) Mekke

kads oldu. III. Selim devri (1789-

1807) ortalarnda vefat etti. (I. 144)

brahim Efendi (Mezâkî) Müderris

ve kad olup 1060'da (1650) vefat et-

mitir. airdir. (I. 104)

brahim Efendi (Müftîzâde) Ah-

med Efendi"nin(-^) oludur. Müderris

ve Filibe mollas olup 1202'de (1787/

88) vefat etti. Haydarpaa'ya defne-

dildi. (I. 140; I. 267)

brahim Efendi (Müvezzî) Müder-

ris olup Zilhicce 1203^de (Agustos-

Eylül 1789) vefat eyledi. (I. l4l)

brahim Efendi (Nak) ehabeddin

kasabal Abdülhaym oludur. Müder-

ris, molla oldu. Rebi\âilewel 1090'da

(Nisan 1679) tstabui kads olup ev-

val 109rde (Kasm 1680) azledildi.

Cemaziyelewel 1097'de (Nisan 1686)

Anadolu pâyesiyle ikinci defa kad ol-

du. Ramazan 1098'de (Temmuz l687)

naklen Anadolu icazaskeri olup Zilhic-

ce'de (Ekim) azlolunmutur. 13 Rama-

zan 1099'da (12 Temmuz 1688) vefat

etti. Fâtih civarnda defnedildi. Fakih,

iffeüildi. (I. 111)

brahim Efendi (Nalçaczâde)

(Hac) E^yûb Sultan türbedan olup 5

Cemaziyelâhir 1201'de (25 Mart 1878)

vefat etmitir. Ermi saylanlardandr.

(I. 139)

brahim Efendi (Narhçzâde) Ka-

sm Efendi b. Hasan Efendi'nin olu-

dur. Müderris .ken Cemazi) elewel

1130'da (Nisan 1718) vebadan vefat

etmitir. (I. 119; IV. 50)

brahim EfenCi (Olan eyh) Egri-

derelidir. Halveti eyhlerinden olup

sadece ilâhîleri vardr. Aksaray'da 50

sene eyhlik edip Rebiyülevvel

1064'de (Ocak-ubat 1654) vefat ey-

lemitir. (I. 104/05)

brahim Efendi (Paazade) Babas

Cezayir paasdr. Kendisi müderris

ve molla, 1135'de (1722/23) Msr ve

sonra Mekke mollas oldu. Rebi\j-

lewel n43^de (Eylül-Ekim 1730) s-

tanbul kads -e ll48^de (1735/36)

Anadolu kaza.^keri olup Muharrem

ll49'da (Mays 1736) azledildi. 1153^

de (1740) vefat eyledi. Damad stan-

bul kads Yahya Efendi^dir. Üsküdar'

da medfundur. (I. 128)

brahim Efendi (Paazade) Müder-

ris ve Sof\'a mollas olup 1153'de



(1740) vefat etmitir, Üsküdar'da Nuh-

kuyusu'nda defoediimitir. (I. 128)

brahim Efendi (Pamakçzâde)
Müderris, 1213''de (1798/99) Msr
mollas ve sonra Msr Ordusu kads
olup Rebiyüle\^^"e, 1215'de (Tem-

muz-Austos 1800) am'da vefat ey-

lemitir. (I. 145)

brahim Efendi (Pamakçzâde)
(Hac) am'da vefat eden Abdullah

Efendi'nin oludur. Müderris, molla

ve 1251^de (1835/36) Medine mollas

oldu. 1254'de (1838) stanbul payesi,

1260'da (1844) stanbul kads ve sü-

resini tamamlayara :c Anadolu payesi

oldu. 7 Zilka'de 1263'de (17 Ekim

1847) vefat etmitir. Edirnekap'da

medfundur. Olu Eref Ahmed Efen-

di'dir(^). (I. 159)

brahim Efendi (Rfkî mülâzimi)
Rfkî Mehmed Efendi'den mülâzim

olup müderris iken a'bân 1132 'de

(Haziran 1720) vefs.t etmitir. (I. 120)

brahim Efendi (Rodosîzâde)

Mehmed Efendi'nin oludur. Müder-

ris iken Safer 105^"de (Nisan 1644)

vefat etti. Oullar i^hdullah Efendi ile

Mehmed Efendi'dir. (I. 102; IV. 147)

brahim Efendi (Rûenîzâde) Ni

metullah Efendi'nin(-^) oludur. Mü-
derris olup 971'de (1563/64) vefat et-

ti. Edipdi. (IV. 574)

brahim Efendi (Kuznâmeci) Mos-

tarhdr. Sarayda ve hazine-i hassada

terbiye görüp silahdar ve sipah kâtip-

liklerinde bulunmu ve Hotin Sefe-

rinde hazr olmutur. 1031 'de (l622)

mukabeleci ve soma ruznâme-i e\^^el

olmutur. 4 Cemaziyele\^^el 1047'de

(24 Eylül 1637) ve:at eyledi. Arapça

ilimlere vâkf, güzel rey ve tedbire sa-

hipü. Müstear- devlet olup IV. Mu-

rad'a her sözü tesir ederdi. Payesi kü-

çük iken bu derece yaknlk kimsede

görülmemitir. Zorbalarn cezaland-

rlmalar hakknda padiahn huzu-

runda tedbirler ileri sürerdi. (I. 102)

brahim Efendi (Saçh) zmitlidir.

Babas hünkâr sola Abdurrahman-

zâde Mustafa Çeleb'dir. Hüdâî Mah-

mud Efendi'nin müridi olup Edir-

ne'de eyh oldu. 1070'de (1659/60)

namazda kinci rekâtta anszn vefat

etti. lâhileri vardr. Olu Abdülhay

Efendi'dir. (I. 105)

brahim Efendi (Sahhaf) Müderris

olup Zilhicce 1122'de (Ocak-ubat

1711) vefat etti. (I. 117)

brahim Efendi (Sar) (Câbîzâde)

Maliyeden yetiip Zilhicce 1127 'de

(Aralk 1715) badefterdar oldu.

1128'de (1716) ehid Ali Paa'y harp

için aldattndan dolay gazaba ura-
yarak ayrld ve gözden dümü ola-

rak vefat etti. (I. 119)

brahim Efendi (Seyfîzâde) Seyful-

lah Efendi'nin oludur. 1094'de (1683)

dodu. Müderris, Selanik ve am mol-

las olmutur. Rebiyülâhir 1115'de

(Agustos-Eylüi 1703) Mekke pâyesiyle

nakibüleraf olup lll6'da (1704/05)

azledildi ve Bursa'ya sürüldü. 9 Zilhic-

ce 1122'de (29 Ocak 1711) anszn ve-

fat etmitir. Güzel ahlâk sahibiydi. Da-

mad Ahmed Efendi'dir(->). (I. 117)

brahim Efendi (Seyyid) Meknî
Ahmed Efendi'nin(-*) oludur. Baba-

snn 1128'de (1716) vefan üzerine

Kadrga'daki Mehmed Paa Tekkesi'

ne eyh oldu. Il42'de (1729/30) vefat

etti. Tekkeye defnedilmitir. (I. 239)

brahim Efendi (Seyyid) Yenie-
hirlidir. Kalemden yetiip 1170'de

(1756/57) hâcegânlk ihsan olundu.
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1176'da (1762/63) darbhane emini ve

azilden sonra llSl^de (1767/68) mat-

bah emini ve sonra 1190'da (1776)

ehremini, 1192'de (1778) tekrar mat-

• hah emini olup 1194'de (1780) vefat

etti. Duvardibi'ne defnedildi. airdir.

(L 137)

brahim Efendi (Seyyid) Tokatl-

dr. 1195'de (1781) Selanik mollas

olup sonra vefat eylemitir. Olu Ab-

dülaziz Efendi'dir. (I. 137)

brahim Efendi (Seyyid) Enderun

da srkâtibi olup I. Abdülhamid dev-

rinde (1774-1789) mevleviyetle çera

olundu. Sonra bilâd- hamse ve Medi-

ne mollas oldu. 15 Cemaziyelâhir

1197'de (18 Mays 1783) vefat etti.

Tunusbarnda defnedildi. (I. 138)

ibrahim Efendi (Seyyid) Saray ki-

ler hocas olmu bir müderrisdi.

762 1201'de (1787) vefat etti. Selimiye'ye

defnedilmitir. Fâzld. (I. 139)

brahim Efendi (Seyyid) Bamuha-
sebe kesedarlgmdan malikâne hali-

fesi olmutu. 28 Cemaziyelâhir 1206'

da (24 ubat 1792) vefat etti. Eyüp'e

defnedilmitir. Yaknnda medfun

olan Hfz Âif Mehmed Bey'in(-^)

babas olmas muhtemeldir. (ÎL 234)

brahim Efendi (Seyyid) Maden

kalemi bahalifesi olup 11 Cemaziye-

lâhir 1215'de (30 Ekim 1800) vefat et-

mitir. Murad Paa Camii'nde med-

furdur. (I. 146)

brahim Efendi (Seyyid) Müderris,

Msr Kahire mollas olmutur. 1220'

de (1805) vefat eyledi. Olu Emin

Mehmed Efendi'dir(-^). (I. 146/47)

brahim Efendi (Seyyid) Bir defter-

darn torunudur. 1212'de (1797/98)

Kudüs mollas ve sonra am mollas

olup 15 Receb 1227'de (25 Temmuz

1812) vefat eyledi. Sur dnda med-

fundur. (I. 150)

brahim Efendi (Seyyid) Babâli'

den yetiip kethüda kâtibi oldu. 1224

(1809) ve 1226'da (1811) iki defa kü-

çük ruznâmeci, 1227'de (1812) ceb-

hane emini ve 1228^de (1813) ilâveten

sipahiler kâtibi oldu. Zilka'de 1228'de

(Kasm 1813) vefat etti. Vefa'da med-

fundur. (I. 151)

brahim Efendi (Seyyid) (Hac)

Kad idi. Karavezir Mehmed Paa'

nn(-+) kitapçlnda bulundu. Sonra

eyh oldu. 10 Receb 1220'de (4 Ekim

1805) vefat edip Selimiye'ye defne-

dildi. (IV. 259)

brahim Efendi (Seyyid) (Kadzâ-

de) Müderris olup Galata Mahkeme-

si bakâtibi idi. Zilhicce 1195'de (Ka-

sm-Arahk 1781) ^^efat etmitir. Ka-

smpaa'da medfundur. (I. 137)

bratim Efendi (Seyyid) (Sâmânî-

zâde) eyhlerden olup 1251 'de

(1835/36) vefat eyledi. (I. 156)

brahim Efendi (Seyyid) (erifi)

Germiyanl Hüsâmeddin Efen-

di'nin(->) oludur. Müderris, zmir ve

Haleb mollas olup 10l6'da (1607/

08) azledilmi ve P.ebiyülâhir 1020'de

(Haziran I6II) vefat etmitir. Yumu-

ak huylu ve kerimdi. (L 98; II. 112)

brahim Efendi (Sirkezâde) Ab-

durrahman b. Hüsâmn oludur. Mü-

derris, Kudüs me^/leviyeti payesi ol-

du. 1092'de (I68I:) vefat etti. Fâzl ve

tarihçi olup Mefâtîhu'l-Fütûh fi Ah-

vâlir-Rûh'-u telif eylemitir. (I. 108)

brahim Efendi (Surre Eminizâde)

Surre emini Hac Hafz brahim Efen-

dimin(-+) oludur. Haleb mollas olup

1185'de (1771/72) vefat eüitir. Ayr-

lkemesi'nde medfundur. (I. 125)



ibrahim Efendi (ânîzâde) Bir ta-

rakçnn oludur. Kadlarn ileri ge-

lenlerinden olup Mahmudpaa Mah-
kemesi kâtibi olmutu. 1178'de

(1764/65) vefat etti. Kardei Hac
Mustafa Efendi de 1183'de (1769/70)

vefat eyledi. Bunlardan birinin olu
Sâdk Efendi ve onun olu mehur
Atâullah Efendi^dir. (I. 132)

brahim Efendi (eyhzâde) Sün-

bül Efendi huleff-smdan Kara Mustafa

Efendi'nin olu olmakla böylece lâ-

kaplanmtr. Müderris olup Zilhicce

10l4'de (Nisan 1506) hacda vefat etti.

Zâhid ve dindard. Eserleri metin ve
erh olarak Nazmu'î-Ferâidfi Mesle-

ki MecmâH'l-Akc- id, tefsire dair risale-

ler ve talikatdr. Olu Mustafa Efen-

di'dir(-^). Bunur. olu Edirneli bra-
him Efendi^dir(^). (I. 98)

brahim Efendi (eyhzâde) Edir-

nelidir. Mustafa Efendi'nin(->) olu-
dur. Sofs^a mollas olup Receb 1104'

de (Mart 1693) azledilmi olarak vefat

etmitir. Tatl dilliydi. (I. 98)

brahim Efendi (Taköprülüzâde)
Kemâleddin Efendi'nin oludur. Mü-
derris, molla o.up Receb 1058'de

(Temmuz-Agustcs 1648) stanbul ka-

ds oldu. Receb 1059'da (Temmuz
1649) azledildi. 1063'de (1653) Ana-
dolu kazaskeri olup ev^vârde (Eylül

1653) azledildi. ewâl 1065'de (Aus-
tos 1655) Rumeli kazaskeri olup Ra-

mazan 1066 'da ("emmuz 1656) azle-

dilmitir. Zilhicce 1067'de (Eylül

1657) hacda vefat: eylemitir. Ya 60'

akn idi. Âlim ve fâzld. (I. 105)

brahim Efendi (Teberdar) Kayse-

rilidir. Baltacikts n yetiip Rebiyülev-

vel ll68'de (Aralk 1754/Ocak 1755)

dârüssaâde yazcs oldu. Safer 1171'

de (Ekim-Kasm 1757) mevkufatc

olup bir-iki günde ayrld. Cemaziye-

lâhir 1172'de (Ocak 1759) surre emi-

ni olup Rebiyülâhr 11 73 "de (Kasm-
Aralk 1759) am'a döndüünde ve-

fat etti. (I. 130/31)

brahim Efendi (Teknecizâde) Üs-

küdarldr. Hattat olup 1060'da (1650)

Ayasof^^a Camii'nin yazlarn yazd.

1084'de (1673/74) vefat eylemitir. (I.

107)

bralim Efendi (Telhisi) Maliye

memurlarndan olup uzun müddet
Belgrad defterdarlnda bulunmu
ve bu senelerde (17101ar) vefat et-

mitir. (I. 119)

bralim Efendi (Turake) Babâ-
li'den yetiip hâcegândan olmutur.

1237^de (1821/22) gurebâ-y yesâr kâ-

tibi olup sâhib-i ayar dahi oldu. 1246'

da (1830/31) Bursa'ya tahrir memuru
olup o sene vefat etti. (I. 156)

brahim Efendi (Türk) (Hac) Ma-
liyeden yetiip bamuhasebe keseda-

r oldu. Cemaziyele\^'^el 113rde (Ni-

san 1719) birden defterdar- kk- ev-

vel oldu. Il40'da (1727/28) vefat ey-

ledi. Tedbirli \^e hesap ilerinden an-

lard. (I. 123)

brahim Efendi (Uakîzâde) Ham-
za Efendi'nin oludur. (I. 107)

brahim Efendi (Uzun) Kalem sa-

hiplerinden olup ehremini olmu,
sonra 993'de (1585) kk- sân defter-

dar olmu, az müddette azledilmi

ve sonra vefat eylemitir. (I. 95)

brahim Efendi (Üftâdezâde) Mus-
tafa Efendi'nin oludur. (I. 108)

brahim Efendi (Ya'kubzâde)
Mehmed Efendi'nin oludur. (I. 117)

brahim Efendi (Yahyâzâde) Ah-
med Efendi'nin(-^) oludur. Bosna
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mollas olup llSl'de (1738/39) vefat

etti. (I. 243)

brahim Efendi (Yahyâzâde) Ah-

meci Efendi'nin(-^) torunlarmdandr.

Müderris olup 11 51 'de (1738/39) ve-

fat eyledi. Egrikaprya defnedildi. (L

243; L 127)

brahim Efendi (Yahyâzâde) Ah-

med Efendi'nin(-^) torunlanndandu-.

1187''de (1773) Bursa mollas, som^a

Mekke kads olup 1212'de (1797/98)

vefat eylemitir. (I. 243; I. 144)

brahim Efendi (Yamak) Müderris

olup Zilhicce 1126'da (Aralk 1714)

vefat etti. (I. 117)

brahim Efendi (Ziftçi) (Hac)
Kazganc Camii müte\^^ellisi olup bu

camiye tula bir minare ve bir de

mektep ilâve etti. 1124'de (1712) ve-

fat edip oraya defnedildi. (I. 118)

yS4 brahim Es'ad Bey Hulûsî Ahmed— Paa'nn(~^) oludur. Müderris, 1282'

de (1865/66) zmir mollas olup 1284'

de (1867/68) vefat eyledi. (L 282)

ibrahim Faik Efendi Giritlidir. Dâ-

rüssaâde aas Beir Aga'ya mensup

bir müderrisdi. 1182'de (1768/69)

aann vefatndan sonra sürüldü.

Orada vefat etmitir. Olu ricalden

Mehmed Refî' Efendi'dir. (I. 133)

brahim Fehim Efendi (Abdullah

Efendizâde) (Hac) Sâhib-i ayar ve

müderris olup Cemaziyelâhir 1237'de

(Mart 1822) Eyüp mollas olmutur.

Muharrem 1244^de (Temmuz-Aus-

tos 1828) vefat ederek Karacaahme^e

defnedilmistir. (L 155)

brahim Ferid Bey Surre emini olup

12 ewâl 1257^de (27 Kasm 1841)

vefat etmitir. (I. 158)

brahim Ferid Efendi Erzurumlu-

dur. Müderris ve 1249 (1833/34) ve

1255 (1839) senelerinde iki defa Fili-

be mollas oldu. Bu senelerde (1840'

1ar) vefat etti. (I. 159)

brahim Hakk Efendi Hasankaleli-

dir. Babas bir dend olup 1115'de

(1703/04) dodu. Siirt'e gidip smail

TiUov Efendi'den el ald. lim öret-

mekle megul olup 1186'da (1772/

73) Erzurum'da vefat eyledi. Dindar,

fâzl ve airdir. Esederi: Marifetnâme,

Divan. (I. 135)

brahim Hakk Efendi Babas îs-

mairdir. Evkafta yetiip varidat mü-

dürü oldu. Sonra emeklilii seçmiti.

Vaktini bo geçirmeyip sahip olduu

ilim ve fazln artrarak "Dârü't-talim''

adyla açm olduu Arapça mekte-

binden haylice istifade edilmi ve

Mekteb-i Mülkiye edebiyat muallimli-

inde de bulunmutur. 10 Rebiyülev-

vel 1307'de (4 Kasm 1889) yakc
hummadan vefat edip Edirnekaprya

defnedilmitir. Ömrünün sonlarnda

senelerce kör olup ameliyatla gözü

biraz açlmt. Âlim, air, kâtip ve

edip bir zat idi. (I. l65)

brahim Hakk Paa Askeriikten

yetime olup yâve;:-i harb-i padiah

oldu. Sonra seryâver olarak mirliva

ve ferik oldu. 1284'de (1867/68)

Dâr- ûra azas olup sonra emekli ol-

mutur. 4 Muharrem 1294'de (19

Ocak 1877) vefat etti. Duvardibi'nde

medfundur. Alaydan yetime, ümmî

ve sâdkd. (I. l64)

brahim Halil Bey Tersane miralay-

larndan ve donanma kumandan

olup 1263^de (184"0 vefat etmitir. (I.

159)

brahim Halü Efendi Mevâlîden

Velîyeddin Efendi'nin olu ve sudûr-

dan Zeynelâbidîn Efendi'nin kz kar-

deinin oludur. Müderris ve fetvaha-

nede müse^^tid olarak aldan 1267'de



(Haziran 1851) Kudüs ve Muharrem
1279'da (Temmuz 1862) Medine mol-

las oldu. 1285'de (1&68/69) vefat ey-

ledi. Haydarpaa'ya defnedildi. Bu
ailenin âlim ve fâzlcr. (I. l63)

brahim Halil Efendi (Fmdkzâ-
de) shak Ahmed Efendi'nin(—) o-
ludur. Müderris, Kudüs mollas, 1238'

de (1822/23) Edirne mollas, 1242'de

(1826/27) Medine payesi, 1244'de

(1828/29) Haremeyn müfettii, 1251'

de (1835/36) Mekke kads, 1252'de

(1836/37) stanbul payesi, 1254'de

(1838) Anadolu payesi, Zilhicce 126

T

de (Aralk 1845) Anadolu kazaskeri

ve azilden sonra Rumeli payesi ve

Ramazan 1267'de (Temmuz 1851) Ru-

meli kazaskeri oldu. 1269'da (1852/

53) reisülulemâ olup Ramazan 1270'

de (Haziran 1854) vefat eyledi. Bilgi-

li ve eli skyd. Olu Yahya Bey'dir.

(I. 161/62)

brahim Hanif Efendi Kapclar ha-

lifesi olup 5 Receb 1202'de (11 Nisan

1788) vefat etti. Miskiner'de medfun-

dur. (I. 140)

brahim Hanzâde bak. Bahir smail

Bey; Mehmed Bey

brahim Hanzâde brahim Han Pa-

a, sadrazam SokoUu Mehmed Paa
ile smihan Sultann olu olduun-
dan evlâdna böyle denmitir. Halen

ad geçen sadrazamn tevliyetine mu-
tasarrf olan evlâd vardr. (IV. 679)

brahim Hasanzâde bak. Ali Bey

brahim Hayran Efendi Selimiye

Tekkesi eyhi Behçet Efendi hulefâ-

smdan olup Tâhir Aa Tekkesi'ne

eyh oldu. 1260'da (1844) vefat edip

Selimiye'ye defnedildi. (I. 159)

brahim Hfzî Paa (Me'aleci)

Serhad aas Amasyal Seyyid Ali

Aamn oludur. 1135'de (1722/23)

dodu. Bamuhasebeye devam edip

zimmet halifesi oldu. Cemaziyeievvel

1174 'de (Aralk 1760) Bihke'ye gön-

derildi. Döndükten sonra yine zim-

met halifesi oldu. 1179'da (1765/66)

ehremini oldu. 1182=de (1768/69)

bamuhasebeci ve e\'vârde (ubat

1769) defterdar- kk- e\^^el oldu.

Ramazan 1183 'de (Ocak 1770) kethü-

dâ-y sadr- âlî oldu. a'bân 1184 orta-

snda (Aralk 1770 balar) azlolundu.

Çünkü Halil Paamn hezimete ura-d gece me'ale ile asker çadrlarn

gezip askere bahi verdi. Firariler,

ayplarn örtmek için "kethüda bey

bizi me'ale ile dümana gösterdi" di-

ye azline sebep oldular. Silistre, Rus-

çuk ve umnu muhafzlarn teftie

memur edildii yerde ikamete me-

zun oldu. Safer 1185'de (Mays-Hazi-

ran 1771) ruznâme-i e\^^el olup stan-

bul'a dönüünde nianc vekili oldu.

Rebiyüle^^^el 1188'de (Mays 1774)

ruznâmeci olup sulhtan sonra azle-

dildi. Cemaziyele\^'el 1189'da (Tem-

muz 1775) ikinci defa kethüdâ-y

sadr- âlî olup 9 Zilka'de 1189'da (1

Ocak 1776) azledildi. Cemaziyeiâhir

1190'da (Temmuz-Austos 1776) ni-

anc ve 25 Zilka'de 1190'da (5 Ocak
1777) üçüncü defa kethüda oldu. 8

Rebiyülev^'c! 119rde (l6 Nisan 1777)

azledilip surre emini olmu ve affn
dilemekle Kars Ordusu maiyetine

memur edilmitir. 7 ay sonra, 11 Zil-

ka'de 1191 'de (11 Aralk 1777) vezir-

likle Erzurum valisi oldu. Rebiyülev-

vel 1192'de (Mays 1778) Kars muha-
fz, sonra Rakka valisi ve tekrar Erzu-

rum valisi olup a'bân 1194'de (Aus-
tos 1780) vefat etti. Akll, tedbirli ve

güçlüydü. Olu Es 'ad Mehmed Bey'

dir("*). Bunun olu Hamdullah Meh-
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med Bey'dir(-+). Torunlarndan Es'ad

Bey 1243'de (1827/28) vefat edip Du-

vardibi'ne defnedilmitir. (I. 136/37)

ibrahim Hilmî Bey (Hac) Genç

Halil Aa olu Mustafa Aga'nm olu
ve silahor olup sadrazam Der\a Pa-

aya kethüda olmu ve paas am'-

da iken buna kapcbalk almtr.

1254'de (1838) vefat etti. Üsküdar'da,

Ayrhkçemesi'nde medfundur. Olu
Enderun! zzet Mehmed Bey 1292'de

(1875) vefat edip yanma defnedilmi-

tir. (I. 157)

brahim Hihnî Paa Üsküdar'da

Atik Valide Camii yakmmda ocak

beytülmalcisi Çiçekçi Mehmed Aa'
nn olu olup ll60'da (1747) dodu.

Bostana, sonra turnac olup 121 0'da

(1795/96) Kudüs aas ve srasyla

kul kethüdas oldu. 1220'de (1805)

756" yeniçeri aas olup 22 Safer 1221 'de

(11 Mays 1806) vezir rütbesiyle sad-

razam oldu. Serdâr- ekremlikle or-

duya gidip orduda yeniçerilerin isya-

n yüzünden firar eyledi. Rebi}âilev~

vel 1222'de (Mays 1807) azledildi.

Birkaç ay sonra Selanik valisi oldu.

1224'de (1809) Bosna valisi olup 1228'

de (1813) azledildi, rütbesi kaldrla-

rak Gelibolu'ya gönderildi. Bir müd-

det sonra yeniden vezirlikle Kandiye

ve sonra çel valisi olup 1234'de

(1819) vezirlii kaldrlarak stan-

köy'e sürüldü. 1235'de (1819/20) ve-

zirlikle oraya muhafz oldu. 1236 'da

(1820/21) ilâveten Adana valisi olup

1 Zilka^de 1240'da (17 Haziran 1825)

îstanköy'de vefat etmitir. Üskü-

dar'da adna ta dikilmitir. Zekî, fu-

karapen^er, hosohbet ve okur-ya-

zardL Saltanata bal olup ocakly

sevmezdi. Hafif sakall ve zayf bün-

yeli olduu için ''Keçiboynuzu" den-

di. Sonra imanlaynca uzun sakall

ve iri cüsseli oldu. Days Ahmed
Vehbî Efendi 1233^de 1818) vefat et-

mitir. Haydarpaa'da medfundur.

Damad Hamd Efend:Mir. (I. 154)

brahim Hulûsî Efendi Müderris ve

uzun yllar er'îyâtç oldu. Molîa ve

nihayet Mekke mollas olup Zilhicce

1311'de (Haziran 1894) Mekke'de ve-

fat eylemitir. (IV. 843)

brahim ffet Efendi (Nasûhîzâde)

Fet\^âhane'de çalara:< vekayî kâtibi

olmu ve Cemaziyelâhir 1227'de (Ha-

ziran 1812) Magosa'ya sürülmütür.

Brakldktan sonra yine istihdam

olunup mahmil-i er'îyât kâtibi ve

sonra mahreç ve bilad- hamse molla-

s olup 124l'de (1825''26) Rusya mü-

tarekesinde murahhas- sânî oldu.

124"7'de (1831/32) Mekke payesi ol-

mutur. 20 evA^âl 1251^de (8 ubat

1836) vefat etti. Nasühî Tekkesi'ne

defnedildi. Doru ve siyasî ileri bilir

bir fâzld. Olu Fuad Efendi olup di-

er olu kâtip olup Kapdan Tâhir Pa-

a 'ya mühürdarlik eden Râtib Efen-

di'dir. Kznn olu sudûrdan halen

Meclis-i Maarif reisi Ali Haydar Efen-

di^dir. (I. 156/57)

brahim Kemâli Efendi Hattat olup

n44^de (1731/32) vefat eyledi. Ka-

smpaa'da medfundur. (I. 125)

brahim Kefi Efendi (Hac) eyh
olup hacdan döndükten sonra 1144'

de (1731/32) vefat etmitir. Çorlulu

Ali Pasa Medresesi'ne defnedildi. Og-

lu Kesfîzâde Ahmed Efendi'dir ki,

ll63xie (1750) vefat eyledi. (I. 125)

brahim Medenî Efendi Kastamo-

nuludur. Mustafa Paa Zaviyesi eyhi

Hasan Efendi'nin müridi olup Medi-

ne'ye göçerek lOlO'da (1601/02) ve-



fat etmitir. Kubbe-: Hz. Abbas yak-
nnda medfundur. Âbid, mücahid
olup fakir ve geçim:, ceyb-i gaybe ait-

ti. Kimseden sadaka ve hediye al-

mazd. eyhi üç senede bir gömlek
gönderirdi, elbisesi o kadard. (I. 97)

brahim Melek Efendi Boluludur.

Babas Dâ\Tid b. Mehmed'dir. Müder-

ris ve Sofya mollas olup Safer 1113'

de (Temmuz 1701) ^xfat etti. Her ey-
den haberli, igörür adamd. (I. 114)

brahim Molla (Srre Eminizâde)
Surre emini Hac Hafz brahim Efen-

di'nin(-^) torunlanndandr. Müderris

olup Cemaziyelâhi- 1192'de (Tem-

muz 1778) vefat eyledi. Ayrlkçe-
mesi'nde medfundur. (I. 125)

brahim Münib Efendi (Mühür-
dar) Defterdar Yusuf Efendi'nin kö-

lesi olan Erzurum gümrükçüsü Hac
Yusuf'un oludur. Babas gelirken

boulunca 3-4 yanda yeüm kald.

Babasnn kap yolca vaz Mehmed
Paa'nn dairesinde eitilip sadâretin-

de hazine kâtibi oldu. Sonra mektû-

bî-i sadâret kalemine girip onun da-

mad Bekir Paamn Edirne bostanc-

ba olmasyla kâtibi ve sonra Süley-

man Paa ve Râsb Pasamm kethüda

ve kâtibi oldu. Bu sebeple hâcegân-

dan olup cebeciler ^.câtibi, Cemaziye-

lewel 1171 'de (Ocak 1758) sadâret

mektupçusu. Muharrem 11 75 'de

(Austos 1761) tezkire-i sam oldu ve

Cemaziyelâhir 1176'da (Ocak 1763)

tezkire-i e\^'el olamamasndan dolay
yalandan hastalanarak azlolundu.

1179'da (1765/66) maliye tezkirecisi,

Cemaziyelâhir 1182"de (Ekim 1768)

tezkire-i e\^^el, Rebiyülev^-^el 1185'de

(Haziran-Temmuz 1771) ilâveten

bamuhasebe vekili, Cemaziyelâhir

1186'da (Eylül 1772) orduda reis ve-

kili, Zilhicce 1187'de (Mays 1774) re~

isülküttab oldu. 1188'de (1774) Rus-

ya harbine murahhas olup tek bana
gitmekten çekinince murahhas- sân
oldu. Cemaziyelâhir 1188'de (Aus-
tos 1774) bar yaparak dönüünde
Küçükçekmece'de azledildi. 1189'da

(1775) defter emini, sonra ehremini

ve bamuhasebeci olmutur. 1192'de

(1778) Rusya ile görümeye memur
edilip nihayet 1197'de (1783) ehre-

mini olduysa da nüzul inince felç ol-

du. 4 sene yatakta kalp 3 Ramazan
1200'de (30 Haziran 1786) vefat et-

mitir. Ayrlkçemesime defnedildi.

Hüner ve marifet sâhibi ve münî idi.

Hesap ilerinde bilgisizlii, siyasî i-

lerde güçsüzlüü, bar antlamasn-

da tazminat ^oikünün devlete yüklen-

mesine sebep olmutur. Olu Abdül-

hamid Beyedir. (I. 138/39)

brahim Münibâ Efendi Muhsinzâ-

de mühürdar Osman Naim Efen-

di'nin oludur. Kalemden yetiip hâ-

cegândan oldu. Haremeyn muhase-

becilii gibi baz görevlerde buluna-

rak Safer 1218'de (Haziran 1803) ve-

fat etmitir. Üsküdar'da babasnn ya-

nma defnedildi. Olu Rahmi Osman
Bey'dir(-^). (I. 146)

brahim Nâcî Efendi Edirnelidir.

Müderris olup e\^^âl 1093 'de (Ekim

1682) vefat eyledi. (I. 108)

brahim Nailî Efendi 1176'da

(1762/63) hâcegânlkla kalyonlar kâ-

tibi olmutur. Sonra vefat eyledi. (I.

131)

brahim Nâtkî Efendi Müderris ve

Meciis-i Tedkikat- er'îye azasndan
olup molla ve Mekke payesi oldu.

1305^de (1887/88) vefat edip Eyüp'de

Karlkbayr'na defnedildi. (I. 165)
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ibrahim Nedim Efendi Ser-etbbâ

Said Mehmed Efendi'nin oludur.

1180'de (1766/67) zmir ve llSp'da

(1775) Msr mollas oldu. Ardndan

Mekke payesi oldu. 15 a'bân 1190'

da (29 Eylül 1776) vefat eyledi. Fâtih'

de medfundur. (I. 136; III. 29) [III. 29'

da ad "brahim Edhem Efendi'' ola-

rak geçmektedir.]

brahim Nesim Efendi (Arabac-

zâde) Hotin serhaddinde bir cami

imamnn oludur. Babasnn vefatn-

dan sonra, Hotin arabacbas Meh-

med Aa, annesinin babas olduun-

dan ve onun yannda yetimesinden

"Arabaczâde" öhretini kazand.

1184'de (1770/71) annesiyle stan-

bul'a gelip 1189''da (1775) sadâret

mektûbî odasna girdi. Annesini di-

er Arabacba Mehmed Aa alnca

y^s "Arabacbazâde'lik güçlendirilmi— oldu. Gayet zekî olduundan 1203'

de (1788/89) ordunun sefere çkn-
da Hac brahim Efendi'ye mühürdar

oldu. Bir müddet sonra mektûbî-i sa-

dâret serhalifesi oldu. 11 Cemaziye-

lewei 1209'da (4 Aralk 1794) mek-

tupçu oldu. 4 Safer 1213'de (18 Tem-

muz 1798) sadaret kethüdas olup

Zilka'denin 9'unda (14 Nisan 1799)

rikâb- hümâyûn kethüdas oldu. Bir

aralk azlolunup 1215'de (1800/01)

ikinci defa rikâb kethüdas oldu. Or-

dunun dönüünden sonra 1218'de

(1803/04) ikinci defa sadâret kethü-

das oldu. Sonra Beyhan Sultan ket-

hüdas olup bu vesile ile bazen padi-

ahn huzuruna girme erefine maz-

har olmaktayd. 23 Receb 1221'de (6

Ekim 1806) ayrld ise de ma'nen

müstear ve makbuldü. Rusya seferi

çknda mühimmat- seferiye nâzn

olup kavrayl iken Mûsâ Paa'nm

fesadn anlayamc:d. Rebiyülevvel

1222'de (Mays 1807) Et Meydan'nda

ehit edildi. Aksaray'da Tevekkül Ha-

mam civarna defnediimitir. Hafif

sakall, devlet ilerine vâkf, çabuk

kavrayan, cömertlik ve ser\^et sahibiy-

di. Olu müderris Es'ad Bey 1230'da

(1815) ve büyük olu müderris Ab-

dülkadir Bey 1225'de (1810) vefat ey-

lemilerdir. Yüksekkaldnm'dak ko-

na, katiedilmesi srasnda zaptolun-

duysa da bir sene sonra oullarna ih-

san buyurulmutur. (L 148)

brahim Paa Çandarl Hayreddin

Paa'mn veya olu Ali Paa'nm olu-

dur. Timur olayndan sonra Ali Paa'

nm Süleyman Çelebi ve bunun Meh-

med Çelebi ile bulunmas birinci riva-

yeti dorular. Ali Paa'dan sonra ka-

zasker olmutu. Fetret devrinde Amas-

ya'da bulunmas yükselmesine sebep

oldu. Tahta çküktan sonra I. Meh-

med'e (Çelebi) vezir ve sonra sadra-

zam olmutur. 852 (1428/29) veya

833^de (1429/30) \ ebadan vefat eyle-

di. Dirayetli ve siyasetten anlar, sâdk

bir vezirdi. (I. 91)

brahim Paa Çandarl brahim Pa-

a'nm olu Halil Paa'nm oludur. l-

miye snfndan olup babasnn katle-

dilmesinde gözden dümütür. Sonra

Yldrm Bâyezid Han evkafna müte-

velli oldu ve bu hizmetten Bursa

muhtesibi oldu. Hac Halife'den el

alp bir aralk Amasya kads oldu.

Beldenin valisi o' an L Bâyezid ile

yaknlk kurarak tahta çknda eh-
zade Ahmed'in lalalna tayin buya-

ruldu. 890'da (1485) Rumeli kazaske-

ri oldu. Sonra kubbe veziri olup 903'

de (1497/98) sadrazam olmutur. ne-

baht seferinde iken 905'de (1499/

1500) vefat eyleritir. Orada defne-



dildi. Akll, edip "^^e cömertdi. Her

gün sofrasnda 600 adam do^orurdu.

Uzunçarrda camii vardr. Oullar

Hüseyin Paa ve si Paa'dr. (I. 92)

brahim Paa MaJiye kâtiplerinden

olup ^njkselerek I. Süleyman (Kanu-

nî) devrinde (1520-1566) badefter-

dar olmutur. Vefaanda E^oip'de d-
riskökü'ne defnedildi. Mehmed Aa
Camii yaknnda cami ve medresesi

vardr. lk defa Karaaaç Yalsfm bu

zat ina eyledi. Doru ve güzel ahlâk

sahibiydi. (I. 94)

brahim. Paa Kapagas mehur Ga-

zanfer Aga'nm kardeidir. O sayede

yükselerek beylert.eyi payesi alm
ve 1023 'de (l6l4) Karadeniz donan-

masnda bulunup ICefe harbinde e-
hid olmutur. (L 99)

brahim. Paa Mostarldr. Maliye-

den yetime olup Edirne defterdar

olmu ve 1042^de 1632/33) badef-

terdarlga ^öikselmitir. 3 Rebiyülev-

vel 1046 'da (5 Austos 1636) orduda

katlolundu. Sadrazam olma hrs, kö-

tü sonuna sebep olmutur. Güzel hiz-

metle mal yetitirmekte ei ender

olup güzel huyluycu. (I. 101)

brahm Paa Sadrazam Salih Paa'-

nm kardei olmaka 1054'de (1644)

Cezayir beylerbeyi olmu ve orada

vefat eylemitir. (I. 102/03)

brahim Paa Enderun'da yetiip si-

lahdar- ehriyârî olmutur. 1054'de

(1644) vezir rütbesiyle Haleb valisi

olup Cemaziyelâhir de (Austos) azle-

dildi. 1055 'de (164:>) am valisi olup

kötü idaresi yüzünden azledildiyse

de üçüncü günde yeniden atanm ve

ancak yine bu hali o sene ebediyen

azledilmesine ve bu halde vefatna

sebep olmutur. (I. 103)

brahim Paa Sadrazam Salih Paa'-

nm hazinedar güzel bir genç iken

onun evkiyle 15 a'bân 1056'da (26

Eyül l646) Badad valisi oldu. Zil-

ka'de 1057'de (Aralk l647) efendisi-

nin katlinde isyan edince ele geçirile-

rek kethüdas ve baz adamlaryla

katiedilmitir. mam- A'zam civarn-

da medfundur. lim ve siyasetten ha-

bersiz idi. (I. 103)

brahim Paa Gabelelidir. Bonak
beylerinden olmakla 1057 'de (l647)

Bosna ve 105
8
'de (1648) Silistre bey-

lerbeyi olmu ve sonra vefat eylemi-

tir. (I.' 103)

brahim Paa Melek Ahmed Paa
mensuplarndan olmakla 1060'da

(1650) Ankara beylerbeyi yapmt.
106l'"de (1651) Adana valisi oldu. Aha-

liye zulmedince, halk usanp 50 kadar

adamyla öldürmülerdir. (I. 104)

brahim Paa Hezârpâre Ahmed Pa-

amn kardeidir. Musahibe Hûbyâr

Hatunla evlendi. Sadâretinde karde-

ine kethüda olup içkiye dükünlüü
)âizünden kötü hizmeti ve hareketi

sabit olmu ve nasihatiar tesir etme-

diinden 1057'de (1647) azledilip ta-

banlarna 200 denek \njrulmutur.

Bir müddet sonra Badad beylerbeyi

oldu. Receb 1058'de (Temmuz-Aus-
tos 1648) azledildi. a'bân 1059'da

(Austos 1649) vezir rütbesiyle ba-
defterdar oldu. 1060'da (1650) azle-

dildi. 1062'de (1652) ikinci defa ba-
defterdar oldu. kinci ayda çok içki

içmekten karn su toplam ve vefat

etmitir. Tedbirli ve hesap ilerini bi-

lirdi.'d. 104)

brahim Paa Gürcüdür. Enderun'

dan yetiip tülbend aas olmutur.

1074'de (1663/64) kapcba ve 1075'

de (1664/65) kapclar kethüdas ve
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ardndan Musul beylerbeyi ^^e bura-

dan Erzurum valisi oldu. Zilka'de

1076'da (Mays 1666) vefat etmitir.

(I. 106)

brahim Paa Çavuba olarak

1080'de (1669/70) beylerbeyi payesi

verilip sonra vefat etmitir. (I. 107)

brahim Paa Tenelidir. Beylerden

olup 1078'de (1667/68) Bosna bey-

lerbeyi oldu. 1081'de (1670/71) vefat

eyledi. (I. 107)

brahim Paa Kurttur. Yeniçeri Oca-

'ndan yetiip 1109^da (1697/98) kul

kethüdas ve o sene abannda (u-

bat 1698) yeniçeri aas oldu. ev^^âl

1112'de (Mart 1701) vezirlikle Musul

valisi ve lll4'de (1702/03) Diyarbe-

kir valisi olmu ve o sene katledilmi-

tir. Cesur ve doru idi. Olu Mustafa

Paa'dr. (I. 115)

brahim Paa Hamza Bâlî adl zatn

oludur. Nasûh Paa'nm enitesi ol-

duundan mîrimîranlik verilip Aydn
muhassl oldu. Sonra Nasûh Paa
bunu isteyince gönderildi. Orada

1121^de (1709) katledildi. (I. 117)

brahim Paa Boazhisarldr. Kap-

cba, 1122'de (1710) cebeciba,

sonra atl mukabelecisi, Safer 1123'de

(Mart-Nisan 1711) mîrahûr- e\^.^el ve-

kili ve sonra çavuba ve ardndan

da Adana beylerbeyi oldu. Sonra ve-

fat eyledi. (I. 117/18)

brahim Paa Divriklidir. Gazi ve

mehur beylerden olup 1109'da (1697/

98) Divrii beyi, sonra ça\aba ve

lll4'de (1702/03) ehrizor beylerbe-

yi, sonra Kbrs ve 1116'da (1704/05)

Hamid mutasarrf. 11 18 'de (1706/07)

vezirlikle Diyarbekir valisi, 1119'da

(1707/08) Trablusam valisi olup

1124'de (1712) vefat etmitir. Oulla-

r Mehmed Bey(->) ile Mustafa Pa-

a'dr. (I. 118)

brahim Paa Arnavotdur. Daltaban

Mustafa Paa'nm dairesinin kethüda-

s olduundan 1114 de (1702/03) sa-

dâret kethüdas oldu. Efendisi ile

gözden düüp III6 da (1704/05) ye-

niden yükselip silahdar aas, az

müddette sipahiler aas ve sene so-

nunda Selanik, 1119'da (1707/08)

Sayda valisi oldu. 1122'de (1710) az-

ledildi, 1127'de (1715) ehrizor valisi

olup orada vefat etmitir. (I. 118/19)

brahim Paa Babas ve ecdad sa-

ray hizmetlerinde bulunmu ve ken-

disi bahriyeden yetiip Tuna kuman-

dam ve mîrimîran olmutur. 1129'da

(1717) Belgrad harbinde ehid oldu.

Sâdk ve doru idi. Oullar Durak

Mehmed Paa ve babamn ana tara-

fndan atas smail Bey'dir. (I. 119)

brahim Paa rginlidir. Vüzera da-

iresinden yetiip 1131'de (1719) Cid-

de beylerbeyi olmutur. Orada vefat

eyledi. (I. 120)

brahim Paa Bolu beyi ve 1139'da

(1726/27) Kastamonu beylerbeyi ol-

du. O taraflarda vefat etmitir. (I. 123)

brahim Paa Enderun'da yetiip

Muharrem 1130'da (Aralk 1717) si-

lahdâr- ehriyârî cldu. Sonra vezir-

likle Erzurum valisi olup vilayetleri

devrederek ll43'de (1730/31) Haleb

valisi, 1145 balarnda (1732 ortalan)

Revan seraskeri olup sene sonunda

azledilmi ve sonrs. vefat eylemitir.

(L 126)

brahim Paa Vüzera dairelerinde

yetiip Receb Paaya kethüda oldu

ve mîrimîranlkla Koy tarafnda mu-

hafazaya memur oldu. Cemaziyelev-

vel 1138'de (Ocak 1726) vezirlikle



Konya valisi, a'bân ll4rde (Mart

1729) çel mutasarrf, Rebiylilâhir

ll43'de (Ekim-Kasm 1730) Gence
muhafz, Rebiyülâhr ll44'de (Ekim

1731) Rumeli valis. ve Revan muhaf-
z oldu. 1145 sonlarnda (1733 bala-

r) vefat eyledi. Receb Paa'nm yan-

na defnedildi. ran savalarnda güzel

hizmetlerde bulunmutur. Olu Ah-

med Bey Badad defterdar Mustafa

Efendiye damad olup onlardan Ha-

nif brahim Efendi("^) adnda bir to-

runu olmutur. (I. 125/26)

ibrahim Paa Beylerden olup Ce-

maziyelewel 1139'da (Ocak 1727)

mîrimîran rütbesiyle Kayseri ve Ni-
de mutasarrf, sonra Mara beylerbe-

yi olup Badad harbine memur ol-

mutur. Il43'de (1730/31) Sivas bey-

lerbeyi olup ll45'de (1732/33) vezir-

likle Konya valisi, sonra Adana valisi

olup CemaziyeleA"/el ll46'da (Ekim

1733) vefat eyledi. Cesur ve muharip-

di. (I. 126)

brahim Paa Kurttur. Türkmen
aas olup Safer 1128'de (ubat 1716)

mîrimîran rütbesivle Mora kaleleri

muhafz oldu. Sonra Trablusam ve

Haleb, Mara beylerbeyi olup Rebi-

yüle^a^el 1138'de (Kasm 1725) ehri-

zor ve sonra vezir rütbesiyle Kürdis-

tan valisi oldu. Sonra Konya, a'bân
1139'da (Nisan 1727) Adana, ll40^da

(1727/28) ilâveten Diyarbekir valisi

oldu. Il42^re (1729/30) kadar orada

bulunup sonra as: görevine döndü.

aMn ll45'de (Ocak-ubat 1733)

Sayda, RebiyüleA'^^sl ll46'da (Aus-
tos 1733) ikinci defa Konya, ll47xie

(1734/35) Trablusam, Cemaziyelâhir

ll48'de (Ekim-Kas:m 1735) Van vali-

si ve sonra KaPa-i Cedide muhafzl-
yla Trabzon valisi oldu. 1152'de

(1739/40) Kefe'ye memur edildi. O
taraflarda vefat eylemitir. Cesur ve

gayretli olup ran'da güzel hizmetleri

görülmütür. Olu mîrimîrandan

Mustafa Paa'dr. (I. 127)

brahim Paa Malatyaldr. Yeniçeri-

likten yetiip kul kethüdas ve 27 Mu-
harrem 11 58 'de (1 Mart 1745) yeniçe-

ri aas olup ran seferinden döndü.

Zilhicce 1159^da (Aralk 1746/Ocak

1747) vezirlik ihsan edildi. 3 Safer

llöO'da (14 ubat 1747) Aydn muta-

sarrf olup Rebiyülâhir'de (Nisan)

Malat^-^a mutasarrf ve oradan Mara
valisi olmutur. Il6l'de (1748) Ba-
dad Ka€si"nin tamirine memur oidu.-

Zilhicce ll6rde (Kasm-Aralk 1748)

Musul valisi, e^'^-âl ll64'de (Aus-
tos-E\'lül 1751) Sivas, ardndan Han-
ya ve e\^41 ll65'de (Austos 1752)

Selanik valisi oldu. Bu esnada Ben-

der muhafzlna gönderildi. Cema-
ziyele\^'^el ll67'de (Mart 1754) Özi,

Safer 11 69'da (Kasm 1755) Trhala

valisi ve sonra Belgrad muhafz olup

Cemaziyele\^^el liyi'de (Ocak 1758)

vefat etmitir. Siyasî ve idarî ilere vâ-

kf olup olu Râif smail Paa, torunu

sudûrdan brahim smet Bey ve onun
olu Arif Hikmet Bey hep mükem-
mel zatlardr. Damad Mustafa Aa
1159''da (1746) vefat edip Haydarpa-

a'ya defnedildi. (L 130)

ibrahim Paa Arna\audur. Beyler-

dendir. 1156 'da (1743) Ohri mutasar-

rf olup 11 60 (1747) tarihlerinde ve-

fat eylemitir. (I. 129)

ibrahim Paa Cezayir beylerbeyili-

ginde bir hayli sene bulunmutur.

Il62'de (1749) vefat edip yerine

Mehmed Day atanmtr. (L 129)

brahim Paa Agrbozlu Osman Pa-

ann oludur. Deyâ beylerinden
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olup Rodos mutasarnf ve 1172'de

(1758/59) tersane kethüdas oldu.

Receb 1182'de (KasuTi 1768) mîrimî-

ran rütbesiyle kapdan- deyâ olup

Zilka'de'de (Mart 1769) vezirlik veril-

di. Zilhicce 1183 'de (Nisan 1770) A-
rboz muhafz olup 1184'de (1770/

71) vefat eyledi. (I. 134)

brahim Paa Ahskaldr. Yusuf Pa-

a'nm olu olup Enderun'da yetiti.

a'bân 11 69'da (Mays 1756) çuka-

dar- ehriyârî ve Zilhiccemde (Eylül)

silahdâr- ehriyârî oldu. Safer 1171'

de (Ekim-Kasm 1757) azl ve emekli

edildi. a'bân'da (Nisan 1758) hediye

verenler geri isteyince Ahska^^a sü-

rüldü. Cemaziyelâhir 1172'de (ubat
1759) serbest brakld. ewâî 1180'

de (Mart 1767) vezirlikle Anadolu va-

lilii eklenmesiyle Alska ve Çldr

-JJ2
valisi ve Cemaziyelâhir llSrde (Ka-— sim 1767) Erzurum valisi, a'bân
1183'de (Aralk 1769) Anadolu valisi

ve Muharrem 1184'de (Mays 1770)

Krm seraskeri oldu. Receb 1189'da

(Eylül 1775) Mora ve 1190'da (1776)

Selanik, 1 191 'de (1777) Hanya ve

1193'de (1779) ikinci defa Selanik ve

1194'de (1780) Konya valisi oldu.

Orada az müddet sonra vefat eyle-

mitir. Ilmh ve uyumluydu. (I. 137)

brahim Paa Azmzâde Mehmed
Paa dairesinde büyüyüp kethüdas

olmutur. Bu sayede mîrimîranlk ile

Kudüs mutasarrf oldu. Rebiyülâhir

119rde (Mays 1777) vezir rütbesiyle

Cidde valisi, 1192'de (1778) Agnboz
ve Kilis mutasarrf, sonra Haleb vali-

si, ewâl 1196'da (Eylül 1782) Kars

muhafz olup 1198'de (1784) vezirli-

i kaldrlarak Nide'ye sürüldü. Son-

ra Payas'da ikamet eyledi. 1200 'de

(1786) vezirlii geri verilerek ikinci

defa Kars muhafz olmu ve orada

vefat eylemitir. Hareketleri adaletli

deildi. (I. 139/40)

brahim Paa Dârerdeli Hüseyin

Paamn torunudur. Kapcba ve

mîrimîran oldu. 1200xie (1786) vezir

rütbesiyle Bender babuu ve 120r

de (1786/87) Köstendil mutasarrf

olup 1202^de (1787/88) Eflâk'a me-

mur olmutur. 1203'de (1788/89) me-
mur olduu yerden dönmesi üzerine

boularak vefat etti. (I. 140)

brahim Paa Kara Mahmud Paa'

nm kaynpederi olup mîrimîran ol-

mutu. Damadnn zorbaca hareketi

üzerine 1202'de (1787/88) oglî Kah-

raman Beyle beraber Osmanl Dev-

letime snd. Sonra damad ile gizli

haberlemede bulunduu anlalnca
1203'de (1788/89) hapsedildi ve

katiedildi. (I. 140)

brahim Paa Mîrimîranlk ile Pan-

çova muhafz olup 1202'de (1787/

88) harpde bulundu. Sonra Bodan
cihetine babu olarak 1203'de (1788/

89) esir olmutur. Orada vefat eyledi.

(L 140/41)

brahim Paa Abaza Mehmed Paa'

nn kardeidir. Mîrimîran ve Fa mu-
tasarrf olmutur. Azilden sonra Mu-
harrem 1210'da (Temmuz-Austos
1795) tekrar oraya ataadysa da ya-

rarsz olmasndan dolay azledilmi

ve bu halde vefat etmitir. (I. 143)

bralim Paa Babanl; Ahmed Paa'

nm oludur. Mîrimîraralkla Köysan-

cak'a mutasarrf oldu. Osman Pa-

amn azlinde Baban' tasarruf etti.

Olu Süleyman Bey adna ''Süleyma-

niye" kasabasn ku;-du. 1200 'de

(1786) Osman Paa gal:p gelerek tek-

rar Süleymaniye'ye murasarrf olmu-



tur. Onun vefatnda kardei Abdur-

rahman Paaya galip gelerek 12 10'da

(1795/96) tekrar Sülevmaniye'yi ele

geçirip Sincarhlarla muharebe etmi

ve döndüünde Mus:jPda vefat et-

mitir. (L 140)

brahim Paa Hac Mehmed Pa-

a'nm oludur. 1212"de (1797/98) ba-

basmm vefatmda Köstendil mutasar-

rf olmutur. Bir müddet sonra vefat

eyledi. (L 145)

brahim Paa Babanl Süleyman Pa-

a'nm oludur. Bir aralk Baban mu-

tasarrf oldu. 1224'de (1809) Abdur-

rahman Paa bunu tutup hapsetti ve

mahveyledi. (I. 149)

brahim Paa Msr larbinde çerde

babuu olup e\^'âl 1217'de (ubat

1803) mîrimîranlkla Dimyat muhafz
ve sonra Çorum mutasarrf olup bu

senelerde (1800-1810 aras) vefat et-

mitir. Olu kapcbas Edhem Bey'

dir ki, Sultan Abdülmecid devrine

(1839-1861) yetimiti:;. (I. 149)

brahim Paa îkocra valisi Mah-

mud Paamn kardeidir. Ramazan

1203^de (Haziran 178S0 Ohri sanca
verilmitir 12 11 'de (1796/97) kardei-

nin katlinde Rumeli pâyesiyle Ikodra

mutasarrf oldu. 1213'de (1803/04)

vezir rötbesi ihsan bu">aruldu ve Ru-

meli seraskerlii ilâve olarak tevcih

edildi. 1220'de (1805) Rumeli valisi

oldu. Receb 12.2rds (Eylül-Ekim

1806) îkodra üzerinde kalarak Ru-

melimden azledildi. 1227'de (1812)

vefat etmitir. Olu Râgb Paa ve Tâ-

hir Paa'dr. Klç sahi li sâdk bir ve-

zirdi. (L 150)

brahim Paa Kapcbas olarak

a^bân 1230'da (Temmuz 1815) am
Valisi Dena Paa maiyetine memur
oldu. Sonra vefat etti. (î. 154/55)

brahim Paa Tepedelenli'nin kat-

linde Avlonya'ya mîrimîranlkla mu-

tasarrf oldu. 123rde (1816) ayrlm
ve sonra vefat etmitir. (I. 152)

brahim Paa Toskalk mehurlarn-

dan oiup mîrimîranlkla Avlonya mu-

tasarrf olmutur. 1205'de (1790/91)

vezirlik verildi. Bü^oik kzm Tepede-

lenli Velî Paa'ya, dierlerini Muhtar

Pasa'ya ve Ali Paamn kz kardeinin

olu Âdem Bey'e vermitir. 1221 'de

(1806) îlbasan görcAdne ilâve olundu.

Nihayet Tepedelenli Ali Paa, kendi-

sini Yanya'ya getirip Koniçe'ye nak-

letti ve olu Süleyman Paa ile göz

hapsinde kald. 1235'de (1819/20)

vefat eyledi. (I. 152)

brahim Paa Kurd Paa'nm dama-

ddr. Dery^â beylerinden olup 1221'

de (1806) Avlonya sahilinde Rus-

ya'nn bir harp gemisini ele geçirmi-

ti. Sonra tersane ilerinde çakarak

124l'de (1825/26) Tuna donanmas-

na babu olmutur. Az müddette o

hizmette vefat etmitir. (I. 155)

brahim Paa Ispartaldr. Kapcba-

s ve sonra mîrimîran olmutur. 1232'

de (1817) Silistre muhafz, 1234'de

(1819) Bursa ve zmit mutasarrf,

1237'de (1821/22) Karaburun muha-

fz, 1238'de (1822/23) tekrar Bursa

ve zmit sancaklanyla Karadeniz Bo-

azmn Rumeli sahilleri muhafz ve

Muharrem 1239^da (Eylül 1823) bra-

il muhafz oldu. 1240'da (1824/25)

azlolunduysa da sonradan Tulca mu-

hafz oldu. 1243^de (1827/28) Hamid

mutasarrf olup sonra vezirlik ihsan

buyurulmtur. 1244'de (1828/29)

Haeb valisi olup 1245'de (1829/30)

Tekfurdag muhafazasna memur ol-

du. Sonra Silistre muhâfzlyla Kop-

rüköv muhafz olmu ve sonra x\y-

773
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dm 'a memur edilmitir. Memuriyetini

yerine getirmeye muvaffak olamama-

s yüzünden vezirlii kaldrlp Kara-

hisar- Sâhib'e sürüldü. Sürgünde ve-

fat etmitir. Önceleri devlete hizmeti

ve doruluu görülmütür. Hatta ha-

zinedar Mehmed Rüstem Aga'ya

Bursa'da iken ve kethüdas Mehmed
Aa'ya sonralar kapcbakk payele-

ri verildi. (I. 155)

brahim Paa Selim Paa'nn silah-

dar olup Yeniçeri Vak'asrnda güzel

hizmetle e\^^âl 124l'de (Mays 1826)

kapcba oldu. 1244'de (1828/29)

mîrimîran rütbesiyle Eskiehir muta-

sarrflgyla Tulca muhafazasna me-

mur oldu. 1244'de (1828/29) harpde

esir kalm olmakla 1245 'de (1829/

30) döndü. Rütbesi kaldrlarak tekrar

kapcbakk verilip gözden dümü
ve azledilmi olarak vefat etmitir. (I.

155)

brahim Paa Sayda valisi Abdullah

Paa'nm kethüdas olup Sayda'da ba-

z hizmetlerde bulunmas dolaysyla

1246^da (1830/31) mîrimîranlk iie

taltif olunduysa da efendisinin Meh-
med Ali Paa vak'asma sebep olma-

sndan dolay sonralar gözden dü-
mü olarak vefat etmitir. (I. 155/56)

brahim Paa Nizamiye askerliine

balarda girip binba ve miralay ve

1256'da (1840) mirliva oldu. Bu hiz-

mette ömrünü tüketti. (I. l60)

brahim Paa Siroz hanedanndan

olup 1246'da (1830/31) vezir rütbesiy-

le Bosna valisi oldu. Zilka'de 1247'de

(Nisan 1832) Siroz mutasarrf olup

1250'de (1834/35) Selanik valisi, ev-
val 1257' de (Kasm-Arahk 1841) Kon-

ya valisi ve tekrar Selanik valisi olup

Zilka'de 1259^da (Aralk 1843) vefat

etti. Do^ru taAiriyd. (I. 159)

brahim Paa Nizamiye askerliine

balarda girip 1256'da (1840) Hassa

6. Alayma miralay ve 126rde (1845)

mîiivâ oldu. Bu hizmette ömrünü tü-

ketti. (I. 160)

brahim Paa Misi: valisi Mehmed
Ali Paa'mn oludur. 1221=de (1806)

stanbura rehin olarak gönderildi.

Muharrem 1222'de CMart 1807) M-
sr'a gidip defterdar oldu. 1230'da

(1815) vezirlik ihsan buyuruldu. 123

T

de (1816) Cidde valisi olup Vehhâbî

meselesinde hizmette bulundu. Son-

ra Mora Vak'as'nda Draya Msr aske-

riyle 1239'da (1823/'24) geldi. 1244

(1828/29) tarihlerinde geri çekildi.

1247'de (1831/32) Suriye ve Haleb ci-

hetlerinde asker kumandan olup

Konya çatmasndan sonra 1248'de

(1832/33) Beriyyetü.^'am vali kayma-

kam, Adana ve Cidde valisi oldu.

1255-"den (1839) 125""ye (1841) kadar

savap Akkâ'da yenilince elindeki

eyaletler geri alnp azledilmi olarak

Msra gitti. 1263'de < 1847) Avmpa ül-

kelerini gezip dönüü ardndan stan-

buFa çarlarak 3 e\'^^^âl 1263'de (14

Eylül 1847) Msr valiliine atand. M-
sr'a varndan sonra hastalanp Mu-

harrem 1264^de (Arahk 1847) vefat et-

mitir. Cesur, tedbirliydi. Oullar Ah-

med Paa, Rifat Paa ve Mustafa Fâzl

Paa'dr. Ortanca olu eski hdiv s-

mail Paa'dr. Torunlarndan, Ahmed
Paa olu vezir brahim Paa, Fâzl

xMustafa Paa olu vezir Osman Paa,

brahim Paa ve Mehmed Ali Paa ile

smail Paamn olu hdiv Mehmed
Tevfik Paa, Hüseyin Kâmil Paa ve

brahim Paa hayattadrlar. (I. 160/6 1)

brahim Paa Nizam- Cedid'in ku-

ruluunda, III. Selin: devrinde (1789-

1807) Aizba oldu. Sonra uzun mü d-



det gözden ^.zak kald. 1241 'de

(1826) nizamiye Ordusu"nun kurulu-

unda binba Ddu. Ardndan mira-

lay oldu. 1254^de (1838) Badad^da
mîrlivâ oldu. Scnra Arabistan Ordusu

erkânndan olup 1264 'de (1848) vefat

etmitir. (I. 160^

ibrahim Paa Askerlikten yetiip

miralay ve serasker yaveri olmutur.

Rebiyülevvel 1263 'de (ubat-Mart

1847) mîrlivâ vt sonra stanbul Ordu-

su feriki oldu. a'bân 1276 'da (Mart

1860) einin Tütüncü Ali adnda biri-

siyle hyanetini hissetmesi üzerine

ad geçenler birleerek paay Fin-

canciar'daki evinde katlettiler. Katil-

ler de ksâsen idam olundular. Paa-

nn oullar da görevlerinden uzak-

latrld. (L 162)

brahim Paa Askerlikten yetiip 3.

Ordu mîrlivâs: olmutu. 1280 'de

(1863/64) vefat eylemitir. (I. 162)

brahim Paa Kandiye kumandan
ve mîrlivâ olup 1283 'de (1866/67) ve-

fat etti. (I. 162)

brahim. Paa Mora'da Anabolulu-

dur. Mîrimîran rütbesiyle Resmo ve

1188'de (1774) înebaht muhafz ol-

du. Sonra vefat etmitir. Olu Musta-

fa Beyin oullar Mehmed Bey 1277'

de (1860/61) ve Ahmed Celâleddin

Bey 1287'de (1870/71) vefat edip

Eyüp 'e defnedildiler. (I. 138)

brahim: Paa 1232'de (1817) doup
Enderun'a alnm a- e bu suretle yeti-

ip Sultan Abdülmecid'e yaver ol-

mutur. Sonra Muzka-y Hümâyun 'a

zabit oldu. 1283^de (1866/67) miralay

ve Muzka-y tlümâyûn kumandan
ve sonra mîrlh^â oldu. Rebi\lJlâhir

1296'da (Nisan 1879) 60 yanda ve-

fat etmitir. Haydarpaa'da medfun-

dur. Mûsikîde mahir, alçakgönüllü ve

iyi huyluydu. (I. 164)

brahim Paa Mora hanedanndan
Tatarzâde Tâhir Bey' in olu olup

1233*de (1818) Mora'da dodu. Kü-

çük yanda göç edip 1244'de (1828/

29) Tersane-i Amire'ye kaydedildi.

Orada yetiip Krm ve Girit vak'ala-

rnda askerî hizmetleri görüldü. LA^â

ve ferik olarak eva-âl 1284'de (ubat

1868) Kumanda Meclisi reisi oldu.

Muharrem 1285'de (Mays 1868) Bah-

riye Meclisi reisi olup 2 Zilka'de

1289'da (Ocak 1873) vezir rütbesiyle

bahriye nâzn oldu. 26 Cemaziyelev-

vel 1290'da (22 Temmuz 1873) azle-

dilip ûrâ-y Deviet'e aza oldu. 1290'

da (1873) Kbrs mutasarrh olup Zil-

hiccenin son gününde (17 ubat
1874) Cezâyir-i Bahr-i Sefid valisi ol-

du. A^-Tildktan sonra 1294'de (1877)

ayandan oldu. Rebiylile\a"el 1295 'de

(Mart 1878) ikinci defa bahriye nâzn
olup Receb'de (Temmuz) ayrld. 7

Receb 1306'da (9 Mart 1889) vefat ey-

lemitir. Denizcilik ilerinde bilgili,

dirayetli ve orta boyluydu. (I. 165)

bratdm Paa Evlad- Fâtihândanclr.

1221'de (1806) dodu. 1245'de (1829/

30) askerlie girmi ve yükselerek

128
3
'de (1866/67) mîrlivâ, senelerce

3- Ordu'da bulunup ferik olmutur.

Cemaziyelewel 1308'de (Aralk 1890)

Manastr'da redif feriki iken vefat ey-

lemitir. Cesur, gayretli ve muharipdi.

(L 165)

brahim Paa Mekteb-i Harbiye 'den

yetiip li\^â ve ferik ve en sonra Jan-

darma Dairesi reisi olmutur. 131 0"da

(1892/93) vefat eyledi. (V. 843)

brahim Paa Msr valisi brahim
Paazade Müir Almed Rif at Pasa*

nn olu olup amcas Hdiv smail Pa~

7/D



^y2. clamaci olmutur. 1289'da (1872)

vezir mtbesine nail olmutu. 1309"da

(1891/92) stanbul'da bir sene kadar

oturmu ve 1311 balarmda (1893 or-

talar) Msr'da vefat eylemitir. (IV.

843)

ibrahim Paa Mekteb-i Tbbiyemden

yetimi ve binba olduu zaman

Mahmud Nedim Paamn bahriye na-

zrlnda daire tabipleri arasna aln-

m ve ^âkselip liva, ferik ve seneler-

ce Sûrâ-v Bahrive levazm reisi ol-

mu ve 30 Receb 1315'"de (25 Aralk

1897) vefat etmitir. Sultan Mahmud
Türbesime defnedilmitir. Tbba ve

idarecilie vâkfd. (IV. 844)

tbrahttn Paa (Aç) (Hac) Mo-

ra'da Trapoliçelidir. Küçükken istan-

bul'a gelip Matbah- Âmire 'ye girmi

ve ko^am kâtibi ve pazarba olup

Çorlulu Ali Paa "ya intisab ederek

Trablusam vaHliinde kethüdas ol-

mutur. Zilhicce 1118'de (Ekim 1707)

vezirlikle kapdan- deyâ ve a'bân

1121'de (Ekim 1709) Msr valisi oldu.

Cemaziyelâhir 1122'de (Austos 1710)

azledilip Boaz Hisarma hapsedilmi

ve Sinop'a sürülmütür. 1125'de

(1713) affolundu. n26^da (1714) Ha-

leb valisi, Zilhiccemde (Aralk) Sayda

valisi, 1128'de (1716) Kudüs, ev-

val'de (Eylül-Ekim) am ve Muhar-

rem 1129^da (A-ahk 17l6/Ocak 1717)

ikinci defa Haleb valisi oldu. O sene-

nin Rebiyülevvelinde (ubat-Mart

1717) ikinci defa kapdan- deyâ olup

4 CemaziyeleA-^'el 1 SO'da (5 Nisan

1718) azlolunup Azak muhafzhgma
memur olmutur. Sonra Kandiye mu-

hafz olup al:)ân 1137'de (Nisan-

Mays 1725) vefat eyledi. Akll, kâ-

mil, âsâiM celileye dükündü. kinci

defa kapdanlmda Venedik donan-

masn perian eylemitir. Eski Saray

karsnda bir cami, mektep, sebil ve

hamam vardr. Mcra'da ^^e vali bu-

lunduu yerlerde Ccimi ve mektep gi-

bi hayrat yapmtr. (I. 122)

brahim Paa (Azrnzâde) smail Pa-

a'nm oludur. Cemaziyele^A-^el 1139'

da (Ocak 1727) mîrimîran rütbesiyle

Trablusam mutasa;Tih oldu. Sonra o

civariarda hüküme; ederek veziriie
nail oldu. Bu serelerde (17301ar)

Ma'arretünnu'man'da vefat etti. Ora-

da evkah vardr. Olu Yasin Bey,

onun olu Abdürrajim Bey ve bunun

olu da Süleyman Paa'dr. (I. 126)

brahim Paa (Bfibanh) Süleyman

Paa'mn oludur. 1179'da (1765/66)

babasnn vefatnda Süleymaniye be-

yi oldu. 1182^de (1768/69) ayrlm
ve sonra vefat eylemitir. (I. 134)

brahim Paa (Bçakç) Beylerden

ve sonra beylerbeylerden oldu. 1038'

de (1628/29) Kars ve sonra Kefe bey-

lerbeyi oldu. 1046'da (1636/37) na-

yet Giray bunun üzerine gelerek bi-

çareyi ehid eylemitir. (I. 101)

brahim Paa (Cin Ali Paazade)
Tersaneden yetierek liman reisi

olup skenderiye, Dimyat ve Reid ta-

raflarnda muhafzlk etti. Zilhicce

1186'da (Mart 1773) mîrimîranlk ve-

rildi. Sonra vefat etmitir. (I. 135)

brahim Paa (Çaîalba) Beylerden

olup ]*064'de (165^0 donanmaya me-

mur oldu. 1065'de (1655) Anadolu

beylerbeyi oldu. Azledildikten sonra

Safer 1069^da (Kasm 1658) Konya

valisi oldu. 1070=de (1659/60) azledi-

lip sonra vefat etmitir. (I. 105)

brahim Paa (Çavu) Beylerden

olup 1073^de (1662/63) Tunus bey-

lerbeyi olduysa da yerli beylere mag-



lup olup ömrü s^n buldu. Sipahiler-

den Yayla Mescidi banisi brahim Ça-

\a, bu zat olmaldr. (I. 106)

brahim Paa (Çelebi) Ocaktan ye-

tiip kul kethüdas oldu. 1088'de

(1677) yeniçeri aas olup Rebiyülâ-

hr 1090'da (Mays l679) vezirlik ve-

rildi. Cema2iyele\^^erde (Haziran)

Erzurum valisi, 1 Cemaziyelâhir 1092'

de (18 Haziran :.681) Badad valisi,

azilden sonra 1095'de (1684) am vali-

si olup Muharrem 1096'da (Aralk

1684) azil ve hapsedilip vezirlii kald-

rlmtr. Sonra Tekfurdafna gönde-

rildi. 1097'de (1686) vezirlii geri veri-

lip Mara vilâyetiyle stanköy muhafz
oldu. 1098xle (1637) Temevar muha-

fz olup kalede ahaliye eziyet etme-

sinden dolay katiolundu. (I. 110)

brahim Paa (Çlelebi) (Kör) Gür-

cüdür. Sadrazam Kara brahim Paa'

nn dairesinden ^^etiip kethüdas ol-

du. Muharrem 1097'de (Aralk 1685)

vezirlikle am valisi olduysa da az

m.üddette azledildi. llOO'de (I688/

89) Sofy^a muhaz, llOl'de (1689/

90) Agnboz muhafz, 1106'da (1694/

95) Mora seraskeri, 1107=de (1695/

96) Engürüs serdâr ve Belgrad mu-
hafz olup Safer 1108'de (Eylül 1696)

azledildi. Rebi}aiie\^-"erde (Ekim) s-

tanbul kaymakam, 1109'da (1697/

98) yeniçeri aas;. ve o sene Ramaza-

nnda (Mart 1693) Boaz muhafz,
lllO^da (1Ö98) Konya, a'bân'da (u-
bat 1699) Erzurum ve 1112^de (1700/

01) Van valisi oldu. Cemaziyele\^^el

1113'de (Ekim 1701) vefat eyledi. Ce-

sur ve tedbirliydi. (L 114)

brahim Paa ((^elik Mehmed Pa-

azade) Babas sayesinde kapcba
ve mîrimîran olmutu. 1223 'de (1808)

Üsküdar'a gelmekle vezirlik rütbesi

ihsanyla Kayseri ve Aâiye, sonra

çel mutasarnh oldu. 1234^de (1819)

vezirlii kaldrlarak îstanköy'e gön-

derildi. Sonra vefat etti. Olu Hac
Mahmud Bey 'd ir. (I. 152)

brahim Paa (Çolak) ran sa^ ala-

rnda bulunan beylerden olup 1158'

de (1745) mîrimîrandan olarak Ço-

rum mutasarrf olmutur. 1174 (1760/

61) tarihine kadar orada kalp vefat

eylemitir. (I. 132)

brahim Paa (Çorapsz) 40 sene

kadar taralarda askerî hizmetlerde

bulunarak mirlivalktan emekli ol-

mutur. 1304'de (1886/87) 104 yan-
da vefat eyledi ve Karacaahmet'e def-

nedildi. (I. 165)

brahim Paa (Çötelizâde) Harput

hânedanmdandr. Rebiyüle\"v^el 1247'

de (Austos 1831) vezir rütbesiyle

Diyarbekir valisi olduysa da bir ay

geçince vefat etti. Valilik yeeni Is-

hak Bey'e ihsan buyuruidu. (I. 156)

brahim Paa (Damad- ehriyârî)
Pojegaldr. Frenk deA'^irmelerinden

olduundan Müslüman olarak bu is-

mi alm ve sahibi Kefe'de I. Süley-

man'a (Kanunî) takdim eylemitir.

Rüd ve sadakat üzere hizmet etti.

Padiahn trnaklarn kestii zaman
ayaklarm ykadklar suyu içerdi. Pa-

diahn hatrn fazlasyla celbeyledi.

Saray hizmetlilerine zabit olup tahta

çknn ardndan hasodaba olmu-
tur. Bir gün Pîrî Pasa'va "brahim'e

bir âlî mesnet vermek isterim'' bu^o-

ruldukda ad geçen hassas olduu
için derhal emekliliini istemekle ka-

bul edilip vezir ltbesiyle sadrazam-

lk ihsan buyurulmutur. 930 "da

(1524) Msrm tanzimine memur
olup 2 ayda tamamlayarak döndü. 2

Ramazan 942 (24 ubat 1536) gecesi.

///
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zihninde yükselme düüncesi olduu
hissolununca katlolunup Okmeyda-

n'na defnedildi. 930^da (1524) padi-

ahn kz kardei Hadice Sultanla ev-

lenmi ve sûr-i hümâyûn olmutu.

Olu Mehmed Bey, genç iken vefat

edip Eyüpe defnedilmitir. Akll, cö-

mert, cesur ise de kötü hareketinden

dolay nefsini tehlikeye att. Hanende

ve sazendelerle vaktini ho geçirmi-

tir. Kumkapfda bir cami yapt. Silah-

dar Hac Hasan Aa Nahlbend Mes-

cidi'ni yapmtr. (I. 93/94)

brahim Paa (Damad ehriyârî)

Bosnahdr. Mâtaeynde yetierek si-

lahdar- ehriyârî oldu. 987^de (1579)

Diyarbekir, 989'da (1581) am, 99r

de (1583) Msr valisi oldu. Bir sene

dört ay sonra Msr defterdar Sinan

Efendiyi vekil brakarak stanbul'a

geldi. 992^de (1584) Aye Sultan ile

evlendi ve Klç Ali Paa sadç oldu.

995'de (1587) kapdan- deyâ, 996'da

(1588) üçüncü vezir ve sonra ikinci

vezir ve sadrazam kaymakam oldu.

1004'de (1595/96) sadrazam oldu.

1005'de (1596/97) Eri seferinde az-

ledildiyse de az müddette ikinci defa

atand. 1006'da (1597/98) azledilmi

ve 9 Cemaziyelâhir 1007'de (7 Ocak

1599) üçüncü defa sadrazam olup 4

ay sonra serdâr- ekrem olmutur. 9

Muharrem lOll'de (29 Haziran l602)

sava yerinde vefat eyledi. Na' s-

tanbul'a geürilip ehzade Camii'nde

defnedildi. Yannda oluyla kz
medfundur. Gazi, âdil iyiliksever, al-

çakgönüllü, kerem sâhibivdi. Tedbir-

li olduundan sava kaybetmemitir.

Kardei Damad Mehmed Pasa'dr.

Kapagas Mustafa Aga'dr(~^). (I. 97)

brahim Paa (Damad-i ehriyârî)

Kz Hüseyin Paam oludur. Ende-

run'da yazc oldu. lerleyerek hazi-

ne-i hümâ\am kethtidâs olup 7 ev-

val 1115'de (13 ubat 1704) silahdar-

ehriyârî oldu. 12 Zilhicce in5'de

(17 Nisan 1704) azledildi ve sürüldü.

8 Cemaziyelâhir Jllö'da (8 Ekim

1704) vezirlikle ehrizor valisi oldu.

1117'de (1705/06) Haleb, 1119'da

(1707/08) Erzurum, 1121'de (1709)

ikinci defa ehrizo:;, al:ân 1122'de

(Ekim 1710) ikinci defa Haleb, 1123'

de (1711) Musul ve 1125'de (1713)

Diyarbekir valisi olup orduya memur

oimumr. 1126'da (:7l4) üçüncü defa

ehrizor valisi oluo 1127'de (1715)

rütbesi kaldrlarak sümlmütür. Ayn
yln Cemaziyelâhirinde (Haziran

1715) vezirlii geri verilip nebaht

muhafz olup sonra 1129'da (1717)

stanköy, llSl'de (1719) Anboz mu-

hahz, 1133'de (1721) Mara ve Mu-

harrem 1134'de (Kasm 1721) ikinci

defa Erzurum valisi ve o cihet seras-

keri oldu. Safer 1135'de (Kasm 1722)

kötü hizmetten dolay çel mutasarrf-

lna nakledilerek Gence ve Revan

kumandan oldu. Rebi^llâhir 1136'

da (Ocak 1724) Tiflis'den çel'e git-

mek üzere Erzurum'a dönerken yol-

da vefat eyledi. Erzurum'a getirilip

defnedildi. II. Mustafam kz Emine

Sultan'm zevcidir. Nazma ve nesre

kadir, zekî, latifeye ve ulemâ ve zure-

fâya dükündü. (I. 121)

brahim Paa (Damad ehriyârî)

Ürgüp'e bal Mu^ara'da dodu. z-

din vowodas Ali Aga'nn oludur.

lllO'da (1698/99; stanbul'a gelip

akrabasndan Eiski Saray'da çalan

Mustafa Efendimin yardmyla helvac

ve sonra baltac oldu. Kabiliyetiyle

sarayda evkaf kâtii:>i ve sonra dârüs-

saâde vazcs oldu. 11 Safer 1121'de



(22 Nisan 1709) Haremeyn muhase-

becisi oldu. Damad Ai Paa'nm sadâ-

retinde azledilni ve gözden dü-
mütür. Onun Mora'ya gidiinde

mevkufatî olup l28'de (171 6) ilâve-

ten Ni defterdar olmutur. O sene-

nin Ramazannda (Agustos-Eylül

171 6) mîrahûr-i e\^^el olup l6 e^'^'âl

1128'de (3 Ekim 1716) vezir rütbesiy-

le rikâb- hümâyûn kaymakam oldu.

6 Rebiyülewe 11 29 'da (18 ubat
1717) Silahdar Ali Paamdan dul kalan

Fatma Sultanla evlendi. 4 Cemaziye-

lâhir 1130^da (5 Mays 1718) sadra-

zam ve serdâr- ekrem olmutur. III.

Ahmed mübâre^ parmagmdaki "\âi-

züü, sadâret mührü olarak ihsan bu-

yurdular. 1143 B.ebi>a,ilâhirinin bala-

rnda (Ekim 1750) katledildi. ehzâ-

debarnda medfundur. Orada kütüp-

hanesi ve ilerisinde hamam ve dârül-

hadisi vardr. Bir camiye minber koy-

du. Ya 70 'e ulam olup akll, ol-

gun, alçakgönüllü, vakur, kerim, cö-

mert, ulemâya ve fuzalâya ve meâyi-

he muhib, müsunîye dükündü. air-

ler ve âlimler vt; ariflerle görüürdü.

Ancak zevk u safada arya vararak

Sa'dâbâda ihya etmesi, çiçeklere ve

lâleye dükün olmas, israf kaplarn
açmas, ran'daki karklklardan ya-

rarlanp klçla fetihlerin zamann id-

rak etmemeyi dourmu ve adamlar-

n görevlere geürmesi dahi aleyhine

halkn dilini he.; surette açk bulun-

durmu, velhas. kötü hizmeti ve se-

fahati, hem nefsini, hem ailesini ve

hem de devlet ve efendisini zarara

uratmtr. Bin kurua lâle almak

modasndan ve çeragan safâsmdan

hayrl sonuç görülmemitir. Olu
Gene Mehmed Pasa 'dr. Damatlar

Mustafa Paa \e Mehmed Paa'nm
eleri, yani 1179'da (1765/66) A^efat

eden Fatma Hanm ve 1188'de (1774)

vefat eden Hibetullah Hanm, yann-

da medfundurlar. Fatma Hanm,
Mehmed Çelebi Mescidi'ni yeniden

tamir eyledi. Oullarndan Mustafa

Bey, 1135'de (1723) vefat etmitir.

Torunu brahim Bey uzun yaayp L
Mahmud devri (1808-1839) sonlanna

yetimitir. (I. 123/24)

brahim Paa (Damad- ehiyâi)
Serasker Rzâ Paamn oludur. Ba-

bas sayesinde askerlikte )âiksemi

ve gençliinde mirliva olmutur. Ce-

maziyeiâhir 127
5
'de (Ocak 1859) fe-

rik odu. Receb 1277'de (Ocak 1861)

Münire Sultan ile evlendi. Rebi^nalâ-

hir 1278'de (Ekim 1861) Meclis-i Vâlâ

azas olup 1279'da (1862) Münire Sul-

tan vefat eylemitir. Sonra beylerbe-

yilik rütbesiyle mülkiyeye çkarld.

Safer 1282'de (Temmuz 1865) tekrar

ferik ve Dâr- ûra azas, Safer 1289'

da (Nisan 1872) Dâr- ûra reis vekili

oldu. Cemaziyelâhir 1290'da (Tem-

muz 1873) Rumeli pâyesiyle ürâ-y
Devlet'e aza oldu. 1292^de (1875) fe-

riklii iade olundu. Sonra Filibe ku-

mandan olup sonra da 4. Ordu erkâ-

nndan oldu. 1297=de (1880) Trab-

zon'da vefat eyledi. Nazik ve zekîydi.

Olu Alâeddin Beyefendi'dir ki, sul-

tanzâdedir. (L l64)

brahim Paa (Damad- ehrlyârî)

(Trnakç) Çerkesdir. Enderun'dan

çkp yoluyla 1107'de (1695) Adana

beylerbeyi oldu. O sene Rebi^âlev-

vel'de (Ekim 1695) vezidikle Silistre

valisi oldu. Bundan önce IV. Meh-

med'in kz Fatma Sultan ile eAden-

miü. Receb 1108'de (ubat l697) zu-

lüm ve basks \âizünden kethüdas

Ahmed Paa ile birlikte idam edildi.

Evladndan Hasan Bev ll64'de (1751),
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Mehmed Bey 1179'da (1765/66), Ha-

fz Mehmed Bey (ki silahor ve Ende-

rûnîdir), llSO^de (1766/67) ve Seyyid

Mustafa Bey, 1195'de (1781) vefat ey-

lediler. Bunlara "Trnakçzâde^' den-

mitir. (I. 112)

brahim Paa (Defterdarzâde)

Defterdar Mustafa Efendizâde Abdur-

rahman Çelebi'nin oludur. Yüksele-

rek Muharrem 1049'da (Mays 1639)

badefterdar oldu. 105rde (1641/42)

Kastamonu valisi olup Ramazan
1053^de (Arahk 1643) ikinci defa def-

terdar oldu. 7 gün sonra, yani e\^'â-

lin 4'ünde (l6 Arahk l643) vefat eyle-

di. (I. 102)

brahim Paa (Deli) Kethüda Can-

fedâ Hatun'un kardeidir. Bunun sa-

yesinde yükselip Diyarbekir valisi,

sonra Sivas ve 1002'de (1593/94) ikin-

7S0 ci defa Diyarbekir valisi oldu. 1003xle

(1594/95) zulmünden dolaba azledi-

lip hapse atld. Kz kardei de kendi-

sinin bu halinden bezmiti. Sonra

kaüolundu. (I. 96)

brahim Paa (Deli) Yükselip bey-

lerbeyi oldu. 1022'de (I6l3) Silistre

beylerbeyi olarak Bodan ekyasn
defeyle di. Sonra vefat etti. (I. 99)

brahim Paa (Deli) Ocaktan yeti-

ip llOrde (1689/90) kul kethüdâl-

ndan silahdar aas oldu. 11 03 'de

(1691/92) Manisa beyi, 1104'de (1692/

93) Kastamonu beylerbeyi oldu. 1106'

da (1694/95) ikâyetçileri gelince az-

ledilerek Edirne'de hapsedilmi, 1109'

da (1697/98) Sla sancana mutasar-

rf olup orada vefat etmitir. (I. 113)

brahim Paa (Dibâczâde) Yeni-

çeri Ocag'ndan yetiip Muharrem

ll69'da (Ekim 1755) kul küthüdah-

gmdan yeniçeri aas oldu. 1 Receb

ll69^da (1 Nisan 1756) vezir rütbesiy-

le sadâret kaymakam olup e\^^ârde

(Temmuz 1756) Konya valisi, 1170'

de (1757) Rakka valisi, Zilhicce 117r

de (Austos 1758) Mara ve Cemazi-

yelewel 1172'de (Ocak 1759) çel

mutasarrh, 1176'da (1762/63) Se-

mendire muhafz oldu. Sonra vefat

etmitir. Mutedil ve c.ogru idi. (I. 132)

brahim Paa (Elçi) Gürcü aslldr.

Dâyezâcle olduundan Enderun'da

yetierek çukadar- ehriyârî. lllO'da

(1698/99) silahdâr- ehriyârî oldu.

ewâl 1112'de (Mar; 1701) hastalkl

olduundan emekli oldu. ev^'^âl 1124'

de (Kasm 1712) nianc oldu. 1125'

de (1713) Rusya ile s:nr belirlemesine

memur oldu. 1126x.a (1714) dönüp

ikinci defa nianc oldu. Rebiyüle^'^-^el

1130'da (ubat 1718) Nemçe murah-

has ve kk- sân defterdar olup Re-

bi^âilâhir 113rde (Subat-Mart 1719)

Avustur}'^a'ya beylerb^eyi pâyesiyle se-

fir oldu. Döndükten sonra 1133'de

(1721) A'cfat eyledi, /aik Ali Paa kab-

ristanna defnedildi. Doru davranl

ve siyasî olaylardan haberdard. (I.

120)

brahimL Paa (Elç) (Hac) Agn-

bozludur. Sadrazam Kara brahim Pa-

a dairesinden yetiip hazinedar ol-

mutu. Sonra devlet hizmetine girip

ilerleyerek Zilhicce I105'"de (Austos

1694) cebeciba oldu. Buradan vezi-

razam kethüdas olarak Ali Paa'mn
azlinde Telhisçi Abcullah Aa ve ka-

pclar kethüdas Menmed Aa ile bir-

likte hapse konuldu. Kurtulduktan

sonra bir aralk Kara brahim Paa'

nn bahçesine gömdüü aknlarm
haseki Istrancal M^stafa Aa ile ç-

kardklarndan dola^^ 1107"de (1695/

96) ikisi de hapsedildiler. Sonra affo-



lunarak kendisine kapcbaik ve ha-

sekiye emekliliK A^erildi. Sonra derya

beyleri arasna satld, llll'de (1699/

1700) Avustuna nezdine elçi oldu.

Döndükte Tem^var ve sonra Yanova

beylerbeyi oldu. 1114'de (1702/03)

Sofya beylerbeyi olup oradan vezirlik-

le Rumeli valis: oldu. e\^'^âl 11 15'de

(ubat 1704) Agrboz, lll6'da (1704/

05) Kandi>^, 1117xle (1705/06) ikinci

defa Agrboz ve buradan 1120'de

(1708) Belgrad muhafz oldu. Cema-

ziyelâhir 11 20'd e (Agustos-Eylül 1708)

vefat etti. ç ve d siyasî ileri bilir ve

igüzar biriydi. Olu Osman Paa ve

onun olu îbra.im Paa olup bir olu
da Abdullah Beyedir. (I. 115)

brahim Paa (Firarî) II. Osmanm
silahdar olup 1031^de (1622) Msr
valiligiyle saraydan çkt. 1032'de

(1623) kubbe veziri oldu. Ancak Msr
hazinesini tam getirmediinden sk-
trlnca korkudan gizlendi. Sonra affa

mazhar olarak v^efat etmitir. (I. 100)

brahim Paa (Hac) Kad olup Tu-

na ve Haleb defterdar olmutu.

990'da (1582) badefterdar olup 991'

de (1583) azledilmi, 993'de (1585)

ikinci defa atanp '^Çö'da (1588) azle-

dilmitir. lOOO'de (1591/92) üçüncü

defa defterdar oldu. 1003'de (1594/

95) Konya beylerbeyi olup harpde

bulunmutur. :.005'de (1596/97) az-

lolundu. 1007x e (1598/99) Haleb va-

lisi, sonra altnc vezir olup Karayazc

üzerine serdâr oldu. 1009'da (I6OO/

01) Karayazc ve Deli Hasan birlikte

bunu bozguna urattlar. Azledilerek

Konya'ya sürüldü. Rece ta 1012'de

(Aralk l603) Msr valisi olup Cema-

ziyeiâhir 1013^de (Aralk l604) Msr-
llar isyanla Run adl yerde bunu kat-

levlemilerclir. Hakkna raz, mutedil

bir adamd. Ancak sert, tembel ve pin-

ti olduundanu kazaya urad. (I. 98)

brahim Paa (Hac) Arapgirlidir.

Kapcba olup Cemaziyeievve

ll68'de (ubat 1755) kapclar kethü-

das oldu. 16 Muharrem ll69'da (22

Ekim 1755) çekemeyenlerin gammaz-

lamas ile azledilip Rodos'a sürüldü.

Safer 117rde (Ekim-Kasm 1757) ser-

best brakld. Uzun süre gözden dü-
mü kald ve sonra baz görevlerde

bulundu. evval 11 83 'de (ubat

1770) çavuba ve e\n'al 1184'de

(Ocak-ubat 1771) silahdar aas
olup Zilka'de'de (ubat-Mart) Trno-

va taraflarna zahire evki bahanesiy-

le uzaklatrlm ve 1185'de (1771/

72) mîrimîranlkla Selanik mutasarrf

olup ordu sürücüsü olmutur. Ardn-

dan vezir rütbesi ihsan olundu. Bar-
tan sonra görevine gitmeye memur
olup Safer 1188'de (Nisan-Mays

1774) Kandiye muhafz ve sonra M-
sr valisi oldu. Receb 1189'da (Eylül

1775) vefat etmitir. Tedbirli ve do-
ru idi. (I. 135)

ibrahim Paa (Hac) Sefer Paann
(->) oludur. Mîriümerâlk ve sonra

mîrimîranlk verilmitir. Satranç oyu-

nunda mahareti olduundan ömrünü
o yolda geçirmi ve be defa hacca

gidip gelmi ve 5 Muharrem 1310'da

(30 Temmuz 1892) stanbul'da vefat

eylemitir. (III. 51/52)

brahim Paa (Hadm) Hadm ol-

duundan saraya girip makam sahibi

olarak taraya çknda Anadolu

beylerbeyi, 939'da (1532/33) Rumeli

beylerbeyi olup 94rde (1534/35) ay-

rld. Sonra kubbe veziri oldu. Za-

manla ikinci vezir ve taht-i hümâyûn
kaymakam oldu ve Divan yerinde

Fransa elçisine Osmanlnn gücünü
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azarlarcasma anlatt. Sonra emekli

olup 5 Cemaziyelâhir 970'de (30 Ocak

1563) ve bir rivayette 958^de (1551)

vefat eylemitir. Haya ve vakar galip

bir zattr. Silivrikaprda bir cami yapp
oraya defnedildi. (I. 94/95)

ibrahim Paa (Hafz) Miralay ve

1256'da (1840) mirliva oldu. Askerlik

hizmetinde ömrünü tüketti. (I. l60)

brahim Paa (Han) smihan Sul-

tanzâde olduundan Sokullu Meh-

med Paa'nm önce gizlenip sonra

aça çkarlan oludur. Kapcba
oldu. Hatta bu sebepten dier sultan-

larn erkek evlâdna da müsaade

olundu. Sonra beylerbeyi olup 1011'

de (1602/03) Diyarbekir valisi ve azil-

den sonra 1018'de (1609/10) Bosna

beylerbeyi oldu ve 1019'da (l6l0) az-

ledildi. 1030'da (1621) ikinci defa

-JS2 Bosna'ya vali olup 1 031 'de (1622) ay-— rlm ve sonra vefat eylemitir. Baba-

snn türbesine defnedilmitir. Olu
Mehmed Bey'dir(-^). Bunun olu Ali

Bey'dir(-»). Bunun olu Bahir smail

Bey'dir.(—^) Olu Ahmed Bey 1196

(1782) tarihlerinde vefat etmitir. (I.

99/100)

ibrahim Paa (Hazinedar) Çakrc-

ba Hasan Paamn hazinedar olup

mirliva olmu, sonra Özi beylerbeyi

ve sonra llOS^de (1696/97) vezirlikle

Sihstre valisi, Cemaziyelâhir 1112'de

(Kasm-Aralk 1700) Selanik valisi,

1113'de (1701/02) Yanova muhahz,

lll4'de (1702/03) Rumeli, 1115"de

(1703/04) Bosna valisi, 1117^de (1705)

Anboz ve ayn yln e\a'âlinde

(Ocak-ubat 1706) Kandiye, 1118^de

(1706/07) yine Anboz ve 1119xla

(1707/08) Belgrad muhafz olmu-
tur. 1120 (1708) balarnda orada ^^e-

fat eyledi. Haysiyetliydi. (I. 11 6)

brahim Paa (Kabakulak) Karahi-

sar halkndan bir zaan oludur. Ke-

mahl MehmedAa hazinedar Hasan

Çelebi'ye, sonra Caalolu kethüdas

Kadrî Efendiye intisab eyledi. Sonra

güzellii yüzünden Köprülüzâde

Mustafa Paa'ya iç çuhadar ve divan

kâtibi, ehâdetinde Firari kardei Ali

Paa'ya hazine kâtibi, onun da vefa-

ünda Damat Mehmed Paa evkiyle

ehid Ali Paa zamannda hâcegân-

dan olup bamukataac ve piyade

mukalebecisi, 1128'de (17l6) Bosna

beylerbeyi ve sonra rütbesi kaldrla-

rak Nu'man Paa'y^ kethüda oldu.

Sonradan zmir'de akamet edip bir

arahk Köprülüzade Abdullah Paa ve

sonra sadrazam Mehmed Paa'ya ket-

hüda oldu. Msr'da Çerke Mehmed
Bey' i ve dier ekyay katilde hizmet

etti. Cemaziyelev^^el 1143 'de (Kasm

1730) kapclar kethüdas olup Cema-

ziyelâhir'de (Aralk) vezirlikle Haleb

valisi ve 3 Receb l43'de (12 Ocak

1731) sadrazam oldu. Herkesi ve

özellikle ileri gelenleri tahkir ile s-

tanbuPda Cezayir Ocafm kurma

gayretine dümü %'e nihayet Hac
BeirAa ile Defterdar zzet Ali Paa'

ya galebeyi arzulaiT. ve onlar sür-

mek için hazrlad kaya kendisini

bindirilip 7 Rebi)aile^^^el ll44'de (9

Eylül 1731) Anboz muhahzhma
gönderilmitir. ll^:5^de (1732/33)

Bosna valisi olup 11 46 'da (1733/34)

azledilip vezirlii icaldrlarak Res-

mo'ya gönderilmi :ir. Orada 1155

sonlarnda (1743 ba) katledildi. Ke-

sik ba Kocamustafapaa'da med-

fundur. Garaz ehli c-)lup garaz ettii-

nin kötü olmasyla teselli bulurdu.

Yeeni ricalden Hac Süleyman Bey'

dir. (L 128)



ibrahim Paa (Kadzâde) Reisül-

küttab âmîzâde Mehmed Efendi'nin

damad ve kethüdas olup 1073 'de

(1662/63) GeliboJ muhafzlyla
vezirlie nâiI oldu. Zulümde haddi

geçmekle 1074 balarnda (1663 son-

lan) Bosna Ordusu 'na memur iken

kaympederiyle kati ve idam edilmi-

tir. (1. 106)

brahim Paa (Kara) Bosna'da Po-

çinlidir. Kâtip olup tersane emini ve

hâcegândan olmutu. 60 parça gemi-

nin bir defada inasndaki gayreti

Köprülü Mehmed ::^aa'nn teveccü-

hünü kazanmaya vesile olmutur. Fâ-

zl Ahmed Paa'nm, sadâretinde ket-

hüdas oldu. Rebi^T'lâhir 1079'da (Ey-

lül 1668) vezirlikle Haleb valisi, a'

bân 1080'de (Ocak l670) Msr, Safer

1084'de (Mays-Haziran 1673) am,
1085'de (1674/75) ikinci defa Haleb

valisi ve Babadag serdâr olup harp-

le urat. Cemaziyele\^^el 1087'de

(Temmuz l676) Tuna karsnda Kar-

tal'da vefat eylemitir. Isâkçrda def-

nedildi. Hakka meyilli olup tedbirli

ve kerimdi. Hersek' de cami, medrese

ve çemeleri, Çorlu, Gebze'de ve Ha-

cou Pazarcgrnda çemeleri vardr.

(I. 107)

brahim Paa (Kara) Bayburt da

Handeverklidir. Oilâlî Hasan Vak'

as'nda levend ekyasndan olup

ran'a kaçt. Nice yllar orada oturdu.

Sonra Firar Mustafa Paa'ya içagas

olup sonra uaklkla vüzerâ kaplar-

n devreyledi. Dal sonra Merzifonlu

Kara Mustafa Paa' /a kaplanp yük-

selerek kethüdas oldu. Rebiylilâhir

1086'da (Austos 1572) mîrahûr- sâ-

n ve hemen ardndan mîrahûr- ev-

vel oldu. Ramazan 1087'de (Kasm
1676) kapdan- deyâ olup ilâveten

Muharrem 1089'da (Mart l678) ri-

kâb- hümâ\Tin kaymakam oldu. Re-

biyülewel 1090'da (Nisan 1679) azil-

den sonra kubbe veziri oldu. Muhar-

rem 1095'de (Ocak l683) ikinci defa

rikâb- hümâ^oln kaymakam oldu.

Muharrem 1095 'de (Aralk 1683) sad-

razam olmutur. Muharrem 1097'de

(Aralk 1685) azledilip Rodos'a gön-

derildi. a'bân 1098'de (Haziran

1687) katledilmitir. Bencil gaddar,

kskanç, eli skyd. Azlinde hacca git-

mek için emraldysa da vücudu yok

edilerek ii neticelenmitir. Olu Sü-

leyman Bey'dir. (I. 110)

ibrahim Paa (Kara Cehennem)
Topçu askerlerindendi. 124rde (1826)

topçu yüzbas iken yeniçeri âsileri-

nin klalarn topla yerle bir eyledi.

Bu hizmetine karlk rütbe sahibi

olarak miralay, mîrlivâ ve Boaz mu-

hafz olmutur. Sonra mîrimîran rüt-

besiyle Biga mutasarrf olup 126
5
'de

(1849) emekli oldu. 29 Rebiyülâhir

1269'da (9 ubat 1853) vefat eylemi-

tir. Cesur, sâdk, esmer renkli, iri vü-

cutlu, hamiyetli biriydi. (I. I6I)

brahim Paa (Kataraas) (Hac)
Yükselerek mîrahûr- ev\^el pâyesiyle

Haleb muhassl olmutur. Muharrem

1213'de (Haziran-Temmuz 1798) ve-

zirlikle am valisi, Rebi'^âile\^'erde

(Austos) Msr seraskeri olup 17 Re-

ceb 1213^de (25 Aralk 1798) azledil-

di. 12l6'da (1801/02) Haleb, 1218'de

(1803/04) ikinci defa am valisi ve

hac emiri oldu. 1220'de (1805) Mara,

1221'de (1806) Karahisar- Sâhib,

1222'de (1807) ikinci defa Haleb vali-

si olup sonra vezirlii kaldrld. Zil-

hicce 1224'de (Ocak 1810) vezirlii

geri verilip Erzurum valisi olup 1225'

de (1810) azledilmi ve Tokat'da ika-
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mete memur olmutur. Az müddette

vefat etti. Tedbirli ise de adaletsizdi.

Olu Hamid Paa'dr. Kardei Ahmed
Bey'dir(-^). Dier kardei Mustafa

Beyedir ki, 1245^de (1829/30) kardei

muhassil olunca hapsetti, birlikte

mahvoldu. (I. 149)

ibrahim Paa (Kavanos) (Acem)
Bostanc odabalndan bostancba-

ve sonra bölük aas ve sonra ça-

^oba olmutur. IV. Murad devrinde

(1623-1640) beylerbeyi pâyesiyle as-

ker sürücülüüne memur edildi. Bir

aralk Vardar Ali Paaya esir oldu. As-

ker evkinde fukaraya zulmettiinden

çarlp hapsolundu. 1058'de (1648)

Yedikule'de kaüedilmitir. (L 103)

brahim Paa (Kavukçu) Dramal-

dr. Yeniçeri Ocafndan yetiip 1106'

da (1694/95) kul kethüdas oldu.

1107'de (1695/96) kötü hali ^âizün-

den azledilip Agrboz muhafzlyla
beylerbeyi payesini ald. 1108'de

(1696/97) vezirlikle Diyarbekir valisi

olarak Engürüs, yani Macaristan sefe-

rine memur olmutur. Muharrem
1109'da (Temmuz-Agustos 1697)

Sentine harbinde ehid oldu. (I. 113)

brahim Paa (Kayserilizâde)

Yükselerek mîrimîrandan oldu. 1209'

da (1794/95) Kars muhafz olup Re-

ceb 1210'da (Ocak 1796) azi ve ev-
vâl'de (Nisan) Aksaray mutasarrf,

Muharrem 12irde (Temmuz 1796)

Karasi mutasarrflgyla Akkerman
muhafz, sonra Yeniehir ve 1219'da

(1804/05) Krehir mutasarrf oldu.

Sonra vefat etti. (I. 146)

brahim Paa (Kör Hazinedar)

Abaza Mehmed Paa'nm adamlarn-

dan cesur bir zat olmakla beylerden

ve sonra beylerbeyilerclen olup 1043'

de (1633/34) Sivas valisi oldu. Sonra

vilayederi devrederek Nasûhzâde

Hüseyin Paa'nm syannda harbine

memur olup yenilri ve katledilmi-

tir. (I. 102)

brahim Paa (Kurd) Saturcu Meh-

med Paa'nm kethüdâhndan yetiip

a'bân 1024^de (Eylül I6l5) çavuba-

oldu. Bir müddet sonra azledildi.

Daha sonra vefat etmitir. (I. 99)

brahim Paa (Melek) (Damad-
ehriyârî) Önce ''eytan" denirdi,

sonra lakab deitirildi.. Divriklidir.

Hemerisi Defterdar Se^^^âd Mustafa

Paamn adam olup o sayede baba-

ki kulu oldu. 1067'ie (1656/57) ba-
defterdar olmutur. Sonra vezirlik ve-

rildi. Ramazan 107 -"de (Mays 1667)

Msr valisi olup 25 Ramazan 1075 'de

(11 Nisan 1665) azille Msr hazinesi-

ni eksik getirmesi yüzünden hapso-

lunduysa da sene sonunda Diyarbekir,

sonra am valisi olup 1079'da (1668/

69) azledilmitir. 10S2'de (1671/72)

kubbe veziri olara.-c 1083'de (1672/

73) Kandiye muhâhz, 1086'da (l675)

ikinci defa am valisi, Cemaziyelev-

vel 1087'de (Temmuz 1676) Babada-

serdâr olmu ve Zilhicce'de (ubat

1677) harpden fetihsiz döndüü için

hapsedilmitir. 1088'de (1677) Kandi-

ye, sonra Mora, Erzurum ve 1094 'de

(1683) ikinci defa Diyarbekir valisi

olup 1095 'de (1684) Budin' e memur
edilmitir. 114 gün muhasarada bü-

yük yararlklar göstermi, bu srada

muhafz Kara Mehmed Paa vefat et-

mekle Budin muhafz olmutur.

1096'da (1685) Engürüs serdâr oldu.

5 Muharrem 1097xe (2 Aralk l685)

katledilmiür. Kaüi Budin'in istilasna

sebep olmakla bü;:ün halk mahzun
olarak kaüine sebep olan Kara bra-

him Pasa'ya sövmüslerdir. Yas 90'
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akm olup akran nâdir, cömert, sezgi-

si esiz olup hilelerine akl erime zdi.

Defterdarburnu Mescidi ve bitiiinde-

ki sarayn ilk biniidir. Himmetzâde

Zaviyesi'ni de yapt. 074xle (1663/64)

Rukiye Sultan ile CA-lenmistir. Kardei

Koca smail Paa'dr. (I. 109)

brahim Paa (Msulzâde) Trab-

lusgarp'da yetiti. 108:Vde (1672/73)

Mustafa Pehlivan yerine Trablus'a A^a-

li, yani bey olmu ve ngilizlere hay-

lice sknt vermitir. 1087'de (l676)

Trablus ahalisi sufi diye aleyhine k-

yam eylemeleriyle skenderiye'ye

kaçt. Yerine gelen Morali brahim
Çelebi de üç günde azledildi. Msi-
olu, skenderiye'den stanbul'a ge-

lip bahriye mesleine dahil edildi.

Mîrî kalyonuyla kapdan- sânî, yani

patrone oldu. Sonra Kbrs sancagyla

bakapdan, yani kapucâne olmutur.

Muharrem 1097'de (Aralk 1685) ve-

zirlikle kapdan- deyâ oldu. 1099*da

(1688) azledilip stan-<:öy ve sonra

Arboz muhafz oldu. 1101 'de

(1689/90) çarlarak ikinci defa kap-

clan- deyâ oldu. 110;rde (1691/92)

tekrar Arboz muhafz, Safer 1107'

de (Eylül 1695) Mora seraskeri ve Re-

bi\âle\"\^el 1108'de (Ekim 1696) Ana-

dolu valisi olup II. Mustafa ile savaa

gitmitir. Muharrem 1109'da (Tem-

muz-Agustos 1697) Sentine harbinde

ehid olmutur. Sâdk, cesur, dindar

ve tedbirliydi. (I. 112/13)

brahin Paa (Orsa-Poça) Topha-

nelidir. Kalyon hâcelerinden olup az

vakitte kapudâne olmutur. 18 Zilhic-

ce 1124'de (16 Ocak 1713) vezirlikle

kapdan- deyâ olup 8 Rebi\ale\^'el

1125'de (4 Nisan 1713' sadrazam ol-

mutur. 1 Rebi^lâhir 11 25 'de (27 Ni-

san 1713). yani sadâre:inin 22. günü

katledilmitir. Sebebi Damad Ali Pa-

a'nm katlini istemesi oldu. Sözünü

saklamaz, yiit ve cesurdu. (I. 118)

brahim Paa (Sansar) Beylerden

ve sonra beylerbeyiierden olup baz
küçük vilâyetleri devreyledi. 1099

(1688) tarihlerinde vefat etti. (I. 111)

brahim Paa (Sarho) Lala Meh-

med Paa'nm kz kardei ile ArnaA-ut

Gazi Memi Bey'in oludur. Beyler-

den ve sonra beylerbeyiierden oldu.

10l4'de (1605/06) Kanije, 1025'de

(1616) Silistre ve 1032'de (l623) Bos-

na valisi oldu. 103
5
'de (1625/26) az-

ledilmi ve sonra yine tayin edilip

1043^de (1633/34) ikinci defa Bosna

beylerbeyi olmutur. 1045'de (1635/

36) azledilmi ve ardndan vefat et-

mitir. Tedbirli, cesur ^^e gayretli idi.

Olu Hüseyin Paa'dr. (I. 101)

brahim Paa (Seyyid) Arnavut

beylerinden olup SiA^as beylerbeyi,

sonra Kudüs, Mara ve 1133'de (1721)

Erzurum beylerbeyi olmutur. Orada

vefat etti. (I. 120)

brahim Paa (Seyyid) Alâiyeli Meh-

med Sâdk Paamn oludur. Yüksele-

rek mîrimîran oldu. 121 2'de (1797/98)

Alâiye sanca verilmitir. Azilden son-

ra 29 Ramazan 1222'de (30 Kasm
1807) stanbul'da vefat etmitir. Üskü-

darda medfundur. (I. 149)

brahim Paa (Seyyid) (eyhzâde)
Diyarbekirlidir. Kapcba olup Urfa

müsellimi oldu. Moranh Ahdî Bey 'in

birçok maln çkarmasna mükâfâten

Cemaziye levve 1 1 2 1 Tde (Ka sim

1796) veziriikle Rakka valisi, 12l4'de

(1799/1800) Diyarbekir valisi. Rebi-

yülâhr 1215'de (Eylül 1800) Medine

muhahzlgyla Cidde valisi ve 1223'

de (1808) ikinci defa Diyarbekir vali-
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S olup 1229'da (1814) vefat etmitir.

Sâdk, doru, tedbirliydi. Olu Os-

man Paa'dr. (î. 151),

brahim Paa (Siyah) Topçu bey-

lerinden olarak -^Kikselerek mîrlivâ ve

Karadeniz muhafz oldu. e\^^âl 1256'

da (Aralk 1840) feriklikle Akdeniz

muhafz olmutur. Sonra emekli

olup bir hayli yl Sütlüce'de oturdu.

Muharrem 1286'da (Nisan 1869) vefat

edip oraya defnolundu. Zenci, se^et

sahibi ve sâdkd. Olu Mehmed Pa-

sajdr. (I. 163)

brahim Paa (Sofu) Diyarbekiii-

dir. Bostancba olup lOöO'da (l650)

Van beylerbeyi olmutu. 1076'da

(1665/66) Adana beylerbeyi olup

1080'de (1669/70) vefat etti. (I. 107)

brahim Paa (Sultanzâde) Babas

Damad Ferhâd Pasajdr. Asaleti yard-

myla beylerbeyi oldu. Tara görevle-

rinde dolap lOlO'da (1601/02) ehid

oldu. Olu Mustafa Bey'dir. (I. 97)

brahim Paa (a'bân Paazade)
Kapcîba olup Cema2iyele\n'el 1139'

da (Ocak 1727) mîrimîranlkla Alâiye

ve Krehir mutasarrf olmutur. O
taraflarda vefat etmitir. (I. 123)

brahim Paa (akakî) Çanat mu-

tasarrf ve Belgrad nâzn oldu. 1024'

de (16 15) Karadeniz muhafz olup

Sinop'u Kazaklardan kurtard. Sonra

vefat etti. (I. 99)

brahim Paa (Sarkan) Beylerden

olup Nigbolu, sonra Manisa ve Saru-

han mutasaiTih oldu. Almanya muha-

rebelerinde bulunarak 1 108''de (1696/

97) esir olup kurtulduktan sonra da

Alâiye mutasarrf oldu. Ill4xle (1702/

03) buradan Nide ve sonra Cezayir,

ewâl 112rde (Aralk n09) Yanya

valisi olup sonra vefat etmitir. (I. 117)

brahim Paa (ehlâ) (Kör) Çen-

gellidir. Bostanc Oca ndan yetiip

bostancba olmutur. Ramazan 1235'

de (Haziran 1820) mîrahûr- e\^'el ol-

du. Mora'nm ehemmiyeti dolaysyla

11 Receb 1238^de (24 Mart 1823) ve-

zir rütbesiyle Mora^''a memur edilmi

ve Zilhicce'de (Austos 1823) Selanik

valisi olmutur. 1239'da (1823/24)

ilâveten Kastamonu valisi, 1240'da

(1824/25) Vidin valisi oldu. Sonra

Konya valisi olup 1248'de (1832/33)

vezirlii kaldrlarak Bursa'ya sürül-

mütür. Orada vefat etti. Kardei Ebû-

bekir Bey kapcîba ve 1248'de (1832/

33) Esbkean \^o;A^odas olup karde-

iyle beraber gözden dütü. (I. 156)

brahim Paa (iman) Çavuba
olup Muharrem 1075 'de (Austos

1664) yeniçeri aas oldu. O sene Zil-

ka'de'sinde (Mays-Haziran 1665) ve-

zirlikle Sivas valisi ve a'bân 1077 'de

(ubat 1667) Msr valisi oldu. Cema-

ziyelâhir 1079'da (Kasm 1668) vefat

eyledi. Olu Mehmed Bey, llOl'de

(1689/90) ve bunun olu Hasan Bey

1120'de (1708) vefatla Üsküdar'a def-

nedildiler. (I. 106/07)

brahim Paa /Tavü) "Kadimllah"

denir. Bostancba olup 1072'de

(1661/62) vezirlikle stanbul kayma-

kam olup 1073'de (1662/63) azledil-

mi, 1074'de (l(-)63/64) tekrar stan-

bul'a kaymakam olmutur. Ardndan

Bosna ve Zilka'c:e'de (Haziran 1664)

Badad valisi oldu. 1076'da (1665/

66) Basra harbi üzerine serdâr oldu.

1077'de (1666/67) azlile Diyarbekir,

1079xla (1668/69) am ve 1082'de

(1671/72) Girit valisi olup sonra kub-

be veziri oldu. 1084'de (l673) ikinci

defa am valisi olup o sene e\^^ârde

(Ocak 1674) üçüncü defa stanbul'a



kaymakam oldu. Azilden som^a 1087*

de (1676) Lehistan seraskeri ve 1088'

de (1677) üçüncü defa am valisi ol-

du. Ayrldktan sonra vefat eylemitir.

Tedbirli ve uyankt. (L 108)

brahim Paa (Tezkireci) Ramazan

Efendi^^e mensup olduundan oul-

laryla çalmt. Kaleme girip kethü-

da kâtibi, tezkire -i sân ve tezkire-

ewel olmu, 1222"de (1710) Baltac

Mehmed Paa'mn sadâretinde kethü-

da olmutur. 1127xie (1715) sipah

kâtibi ve Ramazan'da (Eylül) Mora

tahrir memuru <3du. Varadin vak'

asnda ruznâme-i e\^^el olup Halil Pa-

a'mn sadâretinde ikinci defa sadâret

kethüdas oldu. "__129"da (1717) bey-

lerbevi pâyesiyle kapclar kethüdas

olup ardndan mrahûr- e\^^el oldu.

a'bân 1129'da (Temmuz 1717) vezir-

likle rikâb- hümâyûn kaymakam ve-

kili oldu. e\^^ârcie (Eylül) Sofya mu-

hafz ve Zilka'de'de (Ekim) Hanya

muhafz oldu. Sonra emekliliini is-

teyince izin ^^erildi ^^e Tekfurdafna
yerleti. 1132xie (720) Yenikale, Ben-

derve 1133^de (1"21) Agrboz muhaf-

z olup 7 aban 1134'de (23 Mays

1722) orada A'efat eylemitir. yap-

maya muktedir, devlet ilerinden an-

lar, \amuak, sessiz, vakur ve bilgili

olup kusuru azd, (I. 121)

brahim Paa (Tiryaki) Enderun

dan çkp ikinci doanc oldu. 1067'

de (1 656/57) doancba olup IO68'

de (1657/58) Eri beylerbeyi olup

orada vefat etti. Sert tabiatl oluu,

padiahn hizmetinden uzaklatrl-

masna sebep olmutur. (I. 105)

brahim^ Paa (I'ürkçebiknez) San-

cakbeylerinden olup Mentee muta-

sarrf oldu. 11 02 'de (1690/91) ikâ-

yetçileri gelmekle kadi murad olun-

dukda firar eyledi. Aftan sonra o sene

harpde ehid oldu. (I. 111)

brahim Paa (Uzun) Arnavutdur.

Yeniçeri Oca'ndan yetiip kul ket-

hüdas ve Zilka'de 1075'de (Mays-

Haziran l665) yeniçeri aas olup Zil-

hicce 1078'de (iMays l669) Girit^de

harpde iken stanbul'a çarlarak ve-

zirlikle stanbul kaymakam oldu.

1081 "de (1670/71) Budin, 1082'de

(1671/72) Bosna, 1084"de (1673/74)

yine Budin valisi, 1085'de (1674/75)

Kamaniçe muhafz, 1086 'da (l675)

ikinci defa Bosna ve 1089'da (l678)

üçüncü defa Budin valisi oldu. 1093"

de (1682) Avustur>^a muharebesinde

yigidik göstermitir. 1094 (1683) son-

larnda suçsuz olarak katledildi. Çün-

kü Kara Mustafa Paa Viyana muha-

sarasna giderken stiarede bulun-

mu, ad geçen arkada dümann yar-

dm alarak stila edebilecei bir sava

mevkii brakmamay tavsiye etmi,

Mustafa Paa dinlememi ve orasn

düman tutunca hezimete sebep ol-

mutu. Bu hak sözün padiahn kula-

cna sitmemesi için Mustafa Pasa hak-

sz yere yok eyledi. Ho, tedbirli, va-

kur olup ya 90 'a ulamt. (I. 108)

bratdm Paa (Uzun) Kasldr. Le-

vend, sonra delil ve sonra Azmzâde-

lerin deilbas olup cesaret ve yiit-

ligiyle Cemaziyelâhir 1199'da (Nisan

1785) çerde babuglugu ile Trablus-

am mutasarrf ve sonra Karahisar

ilâvesiyle Sinop muhafz, 1200'de

(1786) Kars muhafz ve 120rde

(1786/87) tekrar çerde babuu oldu.

Rebi>lilâhir 1202'de (Ocak 1788) ve-

zir rütbesiyle hac emiri ve am valisi

oldu. Azilden sonra Safer 1205 'de

(Ekim 1790) Urfa, 1207'de (1792/93)

Adana valisi ve ardndan Nide, Kay-
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seri mutasarrf ^^e az müddette Sivas

valisi oldu. Babo gezip dairesi hal-

kyla kazalar ve kasabalar vurup ha-

rap ederken Sivas xla Köprüba adl

yerde 1208^de (1793/94) katledilmi-

tir. Zâlim ve cel:)bar olmakla bir ie

yaramamtr. (I. 142)

brahim Paa (Yazc) Yeniçeridir.

Kul kethüdâlgmdan azledildikten

sonra 1152 sonunda (1740 balar)

yeniçeri aas olmutur. 26 Muhar-

rem 1138'de (28 ubat 1745) vezir

rütbesiyle Erzurum \^alisi oldu. Ce-

maziyele\^'el 11 64"de (Nisan 1751)

Diyarbekir, Rebiyülev\'el ll65'de

(Ocak-ubat 1752) ikinci defa Erzu-

rum, ll67^de (1753/54) Van, ll68^de

(1754/55) ikinci defa Diyarbekir vali-

si oldu. ini'de (l~57/58) halk vali-

likten att. Bir süre bota kalp Rebiyü-

lâhr 1173'de (Kasm-Aralk 1759) Çl-

'^''^ dr valisi ve Zilka^de 1174'de (Haziran

176) üçüncü defa Erzurum ve a'bân

1176'da (ubat-Mart 1763) Kars valisi

olup 1178^de (1764/65) orada vefat

eylemitir. Doru, sâdk, uysald. O-
lu Mustafa Paa' dr. (I. 132)

ibrahim Paa (Yeen) Mehmed Ali

Paamn yeeni olarak stanbul'a gel-

mi ve mektûbî-i sadâret odasna gi-

rip' 1242'de (1826,. '67) hâcelik rütbe-

siyle salyâne mukataacs olmutur.

Msr'a dönüünden sonra beylerden

ve paa olarak bu senelerde (1840'

1ar) vefat etti. Olu, Msr hazine mü-

dürü Dâvud Paa ile Mehmed Bey'

dir. Mehmed Ali Paa mensuplarn-

dan ve Msr Ordusu binbailarndan

brahim Aa ve ad geçenin kaftanc-

s dier brahim Aa da L Mahmud
devrinde (1808-1839) kapcba ol-

mulard. (I. 6)
ibrahim Paazade bak. ehsü-\'ar

Paa

brahim Paazade lîl. Murad devri

(1574-1595) adamlarndan Durak Aa
evlâdndan olup te.-sane ümerâsn-

dan olmutur. Duras: Mehmed Paa
ve kardei smail Bey'in hanedanlar

vardr. smail Bey'in kolu devlet hiz-

metinde bulunmakta. dr, (IV. 679)

îbrahim Paazade III. Ahmed'in

(hd 1703-1730) clamadr Nevehirli b-
rahim Paa'nm evlâddr. Kznn so-

yundan hayatta olan vardr. (IV. 679)

brahim Paazade I. Mahmud de\T

(1730-1754) vezide.inden Malatyal

brahim Paa olu Râif smail Paa'ya

nisbet olunurlar. Evladndan, sudûr-

dan Abdullah Re'fer Bey'in oullar

mevâlîden smet Bev ile zzet Bey ha-

yattadr. (IV. 679)

brahim Râid Efendi eyh Nasûhî

sülâlesinden ve müderrislerden olup

25 ev^^âl 1261 'de (27 Ekim 1845) ve-

fat edip Karacaahmet'e defnedilmi-

tir. (I. 159)

brahim Re'fet Efendi Gençliinde

oku\ap yazm \"e hattat Zühdî Efen-

di 'den hat örenmitir. Bir aralk eh-

remini Câvid Ahmed Bey'e intisap

edip maiyetinde bulunarak Ende-

run'la ilgili ilerini görmütür. Bu su-

retle itimada mazhar olup pek çok iti-

bar buldu. Ondan sonra anbar kâtibi

oldu. IV. Mustafa'nn tahta çknda
mek hocas olduundan birden hâ-

cegânlkla bamuhasebeci ve evval

1222'de (Aralk 18C7) çavuba ola-

rak musâhiblige nâi. oldu. IIL S el iure

ball açk olduundan II. Mah-

mud'un da güvenini kazanp 1224'de

(1809) masraf- ehriyârî, 1226'da

(1811) ehremini ve hakikatte salta-

nat emini olup daima kendisiyle giz-

lice haberleilirdi. Babâli'den takdim

olunan ma'rûzata bunun görüü al-



narak cevap yazlr ve bu zat nüfuzu-

nu gizleyerek istedii eyi yaptrrd.

Mek hocasnn kardei Rakm Efen-

diye müderrisliir. aalarnda iken

defaten zmir mevleviyetini ald.

Rüdî Paa'nm kaymakaml ve Ha-

let Efendi"nin yükselmesi hep bunun
sayesindedir. 5 Cemaziyelâhir 1228'de

(5 Haziran 1813) vefat etti. Kardei
Mehmed Aga, 12:;7^de (1812) vefat

etmitir. (I. 130/51

brahim Rüdî Efendi 7 e^^ âl

12ö7'de (5 Austos 1851) vefat ede-

rek Karacaahmet'e defnedildi. Me-
hur bir hattatdr, (I. l6l)

brahim Sâlttn Efendi Kemahl Os-

man Aganm olu, Hac Tâhir Efendi'

nin damaddr. Divan- Hümâyûn kâ-

tiplerinden ve hâcegândand. 1246'

da (1830/31) vefat ederek Ramazan-

zâde Muhtar Ahmed Paamn(-^)
makberesine defnedildi. Akrabasn-

dandr. (V. 350)

brahim Sârim Efendi (Seyyid)

Maliyeden yetiip malikâne halifesi

oldu. 1223 'de (1808) rikâb- hümâyûn
defterdar oldu. 1227'de (1812) darb-

hane emini olup 123rde (1816) saray

bina emini olmutur. 1 Cemaziyelâhir

1232'de (18 Nisan 1817) vefat etti. He-

sap ilerinden anlar ve iktidar sahi-

biydi. Pek çok mal ve 63 okka altn

çkt. Kardei Es'ad Efendi'dir. (I. 151)

brahim Sârim Paa Acem Klc
Mustafa Efendimin olu A^e Behçet

Efendimin kardeidir. u ibare, hak-

knda söylenmitir: "Babas seyf-i

Acemdir anas gaddare/ Yataan
huyludur uaka cefalar klc7 Ce-

maziyelâhir 1159*da (Haziran-Tem-

muz 1746) kardeinin yerine defter-

dar mektupçusu, e^^^^âl ll64xle (Ey-

lül 1751) silahda:; kâtibi. Il65xie

(1752) piyade mukabelecisi, 11 67 'de

(1753/54) maliye tezkirecisi, Cemazi-

yele\^'^el ll69'da (ubat 1756) mat-

bah emini, 1172'de (1758) bamuha-
sebeci, Rebiyüle\"\-^el 1172'de (Kasm
1758) defterdar- î kk- CA^^el oldu. 2

Zilka'de 1174'de (5 Haziran 17Ö1)

sadrazamn Kbrs hassn mîrîye nak-

le çalmasndan dolay azledilmi ve

biraz sonra emekli olmutur. e\^^âl

1176^da (Nisan-Mays 1763) atl mu-
kabelecisi, evval 1177xle (Nisan

1764) ikinci defa bamuhasebeci ve

sonra tersane emini. Muharrem 1180'

de (Haziran 1766) ikinci defa badef-
terdar, Cemaziyele\^'el 1182'de (Ev-

lül 1768) azledilip 1183^de (1769/70)

vezirlikle Sivas valisi ve Silis tre ku-

mandan oldu. Cema2iyele\a^el 1184'

de (Eylül 1770) boaz hastalndan
vefat etti. Defterdarlarn en sertlerin-

den olup defter fennine vâkft. Vezir-

liinde her eyi sadrazamdan sorup

faydal bir i göremedi. Maln bo ye-

re sarf ederek vârislerine ve beytül-

male bir ey brakmad. Olu ricalden

Ahmed Rif at Bey'dir. Biri de mevâlî-

den Mehmed Bey'dir. Torunlar Sârim

Bey ve Gâlib Bey'dir. (I. 133/34)

brahim Tâceddin Efendi (Hatib-

zâde) Hatibzâde Muhyiddin Efen-

di 'nin(-*) kardeidir. Aabeyinden
mezun olup yumuak huylu, münze-
vî bir müderristi. 92rde (1515) vefat

etti. (I. 92; IV. 340)

brahim Vâlib Efendi Babâli'den

yetiip tezkire-i sânî ve Muharrem
11 75 'de (Austos 176l) tezkire-i ev-

vel oldu. Cemaziyelâhir 1176'da (Ara-

lk 1762/Ocak 1763) vefat eyledi. Atik

Ali Paa kabristanna defnedilmitir.

Olu Hamdullah Mehmed Efen-

di' dir(-^). Dier olu hâcegândan s-

mail Selimâ Efendi 'dir(->). (I. 131)
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ibrahim Vehbî Efendi Hekimzâde

Ali Paa Camii'nin ilk vaizidir. Vefa-

tnda oraya defnedilmi tir. Ogk eyh
Mehmed Rzâ Efendi de vaiz olup ve-

fatnda yanma defnedildi. (I. 129)

brahim Vehbî Efendi Pritinelidir.

Fâtih dersiamlarndan olup 22 Cema-

2iyelewel 1304xle (16 ubat 1887)

vefat eyledi. Edirnekaprda medfun-

dur. (I. 165)

brahim Yümnî Paa (Ispanakç-

zâde) Mustafa Paa'nm torunudur.

Erzurum ileri gelenlerinden olup ka-

pcba oldu. Rebiyüiâhir 1234 'de

(ubat 1819) mîrimîran rütbesiyle

Van muhafz oldu. Van'a giriinde

anszn Deni Paa ehre girmi ve

bu da yeis ve gayretinden cephaneyi

atee vererek kendisiyle adamlarn

telef eylemitir. (I. 152)

'790 brahim Zatî Efendi Müderris ve

sarayda mek hocas olmutur. Hat-

tatd. 1178'de (1764/65) vefat edip

Karacaahmet'e defnedildi. (I. 133)

bret Mehmed Efendi Bursaldr.

Mahkeme kâtibi olup 1230'da (1815)

hacca gitti. 1236^da (1820/21) eyh
Mehmed Hâlid Efendimden el alp yine

Bursaya geldi. Ramazan 126Tde (Ey-

lül 1845) vefat etti. airdir. (III. 4l4)

Ibrîzâde Hatibzâdemin örencisidir.

O kadar tefsir ve tasnif ile megul idi

ki Amasya^da bir sathda tefsir okur-

ken il Mehmed (Fâtih) devrinde

(1451-1481) anszn vefat etü. Tefsir

gösüne düüp kald. Okuduu yer

"Yasin-i erif idi. Tasnifat müs^'ed-

dede kalmtr. (III. 414)

bir Hasan Paa Enderun'da yetiip

pekir aas olmu, 1099 'da (l688)

hazine kethüdas, sonra kapcba ve

mîrialem olarak sara^^dan çkmtr.

1105'de (1693/94) Malat^'a mutasarrf-

lgyla Ni muhafz ve mîrimîran ol-

du." 1106^da (1694/^)5) Selanik muha-

fz, 1107"de (1695/96) Mula ve Men-

tee mutasarrf olvp 1108'de (1696/

97) vezirlikle Silistre valisi oldu. Zil-

ka'de 1108'de (Mays-Haziran 1697)

vezidii kaldrlarak mal müsadere

edildi. 1109'da (1697/98) vezidii geri

verilip Aksaray, Arapgir ve Çorum san-

caklaryla Anadolu müfettii oldu. Zul-

mü devam ettiinden 19 Muharrem

lllO'da (28 Temmuz l698) katledildi.

Sonra katliyle görevli olan mîrahûr-

sân katlinde acele eyledii için kapc-

balg kaldrlarak azledildi. (I. l66)

bir Hüseyin Paa Enderun'da yeti-

ip çukadar- ehrivârî ve Rebi^âilev-

vel lll5'de (Temmuz-Agustos 1703)

silahdar- ehriyârî oldu. O senenin

a'bânmda (Aralk 1703) daha alt bir

görevle mîrahûr- ev^-^el olup 23 Re-

ceb 1117'de (10 Ksm 1705) emekli

oldu. Sonra 1128xie (17l6) veziriikle

zmit valisi, Zilka'de'de (Ekim-Kasm

1716) Anadolu valiei ve 1129^da (1717)

Adana ve ardndan Sivas ile Ni seras-

keri, 1130'da (1713) Nigbolu muha-

fzlyla sparta valisi olup o sene

Kar Tuna muhafz olmu ve sonra

rütbesi kaldrlarak slimyeye sümi-

mütür. 1132"de (-720) vezirlii geri

^^erilerek Edirne vali kaymakam oldu

ye bir müddet geçmce ayrld. Sonra-

dan Kefe valisi olup ll40xia (1727/

28) Özi ve Klbumn valisi yq sonra Vi-

din muhahzL Safe- ll45'de (Austos

1732) Girit valisi o.up ll48xle (1735/

36) Selanik valisi cldu. Az sonra vefzi

eylemitir. Dirayeti: ve sâdkd. (I. 166)

bir Mustafa Paa (Damad eh-
riyârî) Abaza Melmed Paam kz
kardeinin olu di: r. Sara\xla terbiye



olundu. Yükselij: mîrahûr- sân ve

mîrahûr- e\^''el o:du. 1047'de (1637/

38) Budin beylerbeyi, sonra Silis tre

ve lOSO^de (164C/41) Rumeli, 1052-

de (1642) Mara, 1054'de (1644) Van,

adndan Musul "^^e Konya, 105
5
"de

(1645) ikinci def^. Budin valisi oldu.

1056=da (1646) vezirlikle am, 1058^

de (1Ö48) Haleb, 106rde (1651) Si-

vas ve sonra ikinci defa Haleb valisi

oldu. Bir aralk syan eylediyse de

mesele büyümeden itaat etti. Zilhicce

1064'de (Ekim 1654) sadrazam oldu.

Aye Sultan ile nianlanp stanbura

birkaç ay sonra geldi. Receb 1065 'de

(Mavs l655) idam edildi. Parmakka-

prda defnedildi. Levend yaradll,

cesur ve gayretli, saf, ümmî, zulme

meyilli ve vilâyetleri ykmaya kadirdi.

KaliA'e içmeyip s.cak süt içerdi. Ha-

leb'de bir ham vardr. (I. l66)

cadî bak. Hayre idin Hzr Efendi

dris (erif) Hasan b. Katâde'nin o-
ludur. 65rde (1253) Mekke emiri ol-

du. Sonra yeeni Ebû Nümey ile or-

tak oldu. 669"da (1270/71) kaüedih

mistir. (I. 309)

tdfis (erif) Hasm b. Hüseyin b. Ebû

Nümey'in oludu:. Babas Muhsin ile

ortak olarak 99'''"de (1589) Mekke
emiri oldu. Uzun müddet emirlikte

kalarak ortaklktan kurtuldu. 1036xla

(1626/27) zulme meylinden uzaklat-

rlp sonra vefat e:ti. (I. 310)

dris Aa Mâbeyn hadm aalarnn
seçkinlerinden olup 1012'de (1603/

04) vefat etti. ehzâdebafnda med-

fundur. (I. 310)

dris Aa Sara^ aalarndan olup

1033'de (I623/2-) dârüssaâde aas
oldu. ewâl 104Ç'da (ubat 1640) ve-

fat eyledi. Baka ilere karmamas
süresini uzatü. (I. 310)

dris Aa Saraydan yetiip hazine-

dar- ehriyârî oldu. 2 Receb 1197'de

(3 Haziran 1783) dârüssaâde aas ol-

du. 1204'de (1789/90) azledildi. Rebi-

^HLâhir 1208'de (Kasm 1793) eyhül-

harem olup Cemaziyelâhir 121 Tde

(Aralk 1796) vefat eyledi. III. Selimin

tahta çkt gece amcas merhumun
na\ bulunan odaya uratp "efen-

dim, ibret demidir'' diye na' açm
sâdk ve dindar bir zat idi. (I. 311)

dris Aa (Hac) Sarayda \mkselerek

padiah musâhiloi oldu. Sonra hacca

gidip döndü. 27 Ramazan 1254'de (14

Aralk 1838) vefat edip Yahya Efendi

Türbesime defnedilmitir. (I. 311)

dris Aa Damad Beylerden olup

1063'de (1653) Adana beylerbeyi ol-

mutur. Sonra vefat etti. smi biline-

medi. (I. 310)

dris Ali Efendi Trhalaldr. stan-

bufa gelip Bayram tarikatine girdi.

Amcas Rüstem Paamn terzibas

olmakla bu suretle '"idris" adm ald.

60 sene eyhlik edip 1024'de (l6l5)

vefat etti. Okmeydan'nda medfum
dur. Cezbe sahibiydi. Sultanselim

Çars semtinde evi olup ''Hac Ali

Bey" derlerdi. Birkaç defa haccede-

rek Yemen'e gitmiti. Önceleri tica-

retle Bosna, Rumeli ve Tuna "ya sefer

eyledi. Halk, hakknda iki frka olup

kimi sapk ve kimi de keramet sahibi

derdi. Hatta baz kürsü eyhleri kür-

sülerde dinsizliinden bahsederlerdi.

Lâkin bu zat gerçekten ermilerden

ve keif sahipierindendir. (L 310)

dris Efendi Vanl Mûsâ Efendi nin

oludur. Cihangirli Hasan Efendi 'nin

müridi oldu. Müderris, Haleb ve Üs-

küdar kads ve ders vekili oldu. 10

Receb 1117'de (28 Ekim 1705) Çatal-

ca 'da vefat etti. Fâzl sâlihdi. Olu
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nakibüleraf Mehmeci Efencli'dir. Di-

er olu Mustafa Efendi 22 Ramazan

1117xle (7 Ocak 1706) vefat etti. (I.

310/11)

îdris Efendi Müderris, dersiam iken

eyhülislâm müfettii ve huzur dersle-

ri mukarriri oldu. 1172 (1758/59) y-

mdan sonra vefat eylemitir. (I. 311)

îdris Efendi Tabutçular Tekkesi ey-

hi olup Zilka'de 1203xie (Austos

1789) vefat eylemitir. (I. 311)

îdris Efendi Enderun^dan yetiip s-

rasyla çukadar- ehriyârî oldu. 2 Zil-

hicce 1217'de (26 Mart 1803) vefat

eyledi. Seyitahmetderesi'nde med-

fundur. (L 311)

îdris Efendi (Cüzhân) Müderris,

Bursa mollas oldu. Azledilmi olarak

1060'da (1650) vefat etti. (L 310)

îdris Paa Beylerden olup 1006'da

792 (1597/98) Bosna valisi oldu. 1008'de
"~~

(1599/1600) azledildi ve vefat etti. (I.

310)

îdris Paa Askerlikten yetiip mira-

lay, sonra mîrlivâ oldu. 11 Muharrem

1253^de (17 Nisan 1837) vefat eyledi.

Üsküdar'da medfundur. (I. 311)

îdris Paa (Molla) Pasbanolu Os-

man Paa'nm hazinedardr. 12 18'de

(1803/04) paas vefat edince Vidin'i

zapteyledi. 1222'de (1807) çaresiz ve-

zir rütbesiyle valilii tasdik edildi.

1227'de (1812) Ruscuk'u zapta teeb-

büs edince azlolunmu ve her ne ka-

dar Vidin'i terk etmemeye davranm-
sa da hastal yüzünden mecburi b-

rakmtr. stanbul'a gelip dârüssaâde

yazcs Sopasalan Mehmed Efendi'nin

evinde misafir edildi. 17 a'bân 1228"

de (15 Austos 1813) vefat etti. Zâlim-

di. (I. 311)

dris-i Bitlisi Hüsâmeddin-i Bitlisî'

nin oludur, h^an'da Uzun Hasan ha-

leflerinin divan hizmetlerinde bulun-

mu idi. Safevî Devletimin ilk yllarn-

da Anadolu'ya göçtü. II. Bâyezid, va-

zife ihsan bu^ardu. Siyasî göre^derde

çalp Arabistan kazaskeri unvann
ald. 927'de (1521) -efat etti. Birçok

ilme vâkft. Üç dilde kasideleri var-

dr. Eyüp'deki "îdris Kökü" onun

adyla anlr. Het Bebiî adl eseri ne-

fis bir tarihtir. Ei ve olu Ebûlfazl

Mehmed Efendimin annesi Zeyneb

Hatun bir mescid ina eyledi. Olu
Mustafa Çelebixir(-0- (I- 309/10)

Îdris2âde hak. Mehmed Efendi

îffet Metmed Efendi Bursaldr. Ali

Behçet Efendi'nin müridi olup hâce

olarak 1258'de (1842) vefat etti. Di-

van sahibi airdir. (III. 484)

îffet Mehnaed Efendi Yeniehirli

Osman Paazade zzet Beyin olu-

dur. Müderris, 1237'de (1821/22) Ye-

niehir mollas oldu. 1241 (1825/26)

görümesinde murahhas- sân oldu.

1242'de (1826/27) Mekke payesi,

sonra stanbul payesi olup 1263 'de

(1847) vefat etiTdtir. (IIL 484)

ffet Mustafa Bey Mirza Mehmed Pa-

azade Abdurrahma ;i Bey'in oludur.

Enderun'a girip kurenâdan olmutur.

Hasetlerin çekemenesiyle saraydan

çkarlp taraya süâilmütür. Sonra

affa mazhar olup hâçelik rütbesiyle

hanm sultan kethüdas oldu. 1198''de

(1784) sipahiler kâtibi, Rebi^oilâhir

1201=de (Ocak-ubat 1787) süvari

mukabelecisi,, 1202 'de (1787/88) def-

ter emini vekili, Reoi^ltlâhir 1204'de

(Aralk 1789-Ocak 1790) rikâb- hü-

mâ^am kethüdas, Zilhicce 1205'de

(Austos 1791) ruzname-i e\^'el, 1206'

da (1791/92) matbah emini ve ardn-

dan darbhane emini oldu. 1 Zilka'de

1213xle (6 Nisan 1799) vefat etti. Hay-



darpaa'da medfundur. Akl- selim er-

babndan, iffetli, dogm, kanburdu.

Olu Mahmud Bey 12irde (1796/

97) vefat eylemitir. Dier olu Selim

Bey'dir(-^). Damatlar îrîn Hüseyin

Aga ile Avnî Efendixlir. (IV. 456/57)

îffetî Mustafa Efendi Mehmed Ab-

dükerim'in oludur. Müderris olup

27 Muharrem 1139'da (24 Eylül 1726)

vefat etti. airdir. (I\\ 421)

ffet Mustafa Efendi Müderris, Arab-

zâde Abdurrahman Efendi'ye mektup-

çu olup Kayseri kads ve 1172' de

(1758/59) Kudüs mollas oldu, sonra

vefat etti. Usta airdir. (III. 484)

ffet Mustafa Efendi (Abdülkerim-

zâde) Refdî Mehmed Efendi'nin(->)

oludur. Müderris olup 1139''da (1726/

27) vefat eyledi. airdir. (III. 484; IV.

217)

hsan Bey Bâbâlî'cen yetiip âmedî

kalemine çerag olundu. Zilka'de

127
3
'de (Temmuz 1857) ûlâ sânîsiyle

Berlin orta elçisi oldu. Rebiyülâhir

1277^de (Ekim-Kasm 1860) ticarette

birinci meclis reisi olarak az müddet-

te vefat eylemitir. (1. 189)

hsan Bey Tercüme kalemine 40 se-

ne kadar devam ile ülâ sânîsiyle ikin-

ci müme^^iz olmutu. 1307 Reb-

yüe\A^el sonlarnda (1889 Kasm or-

talar) vefat etmitir. Halim, edip di. (L

189)

hsan Efendi Bâi^âlî'den yetiip

1226x1a (1811) rikâb- hümâ^on mek-

tupçusu olup sonra vefat etti. (I. 189)

hsan Efendi felemden yetiip

Ne'et Efendi'den okudu. Karavezir

kardei Mustafa Paa'nm divan efen-

disi oldu. Sonra vefat etmitir. airdi.

Mahlas Azizî iken hocasnn isteiyle

deitirmitir. (I. 189)

htisâb Aaszâde bak. Abdülkadir

Efendi

hya Bey Hastahane memum olup

miralay olmutu. 1262'de (1846)

emekliye ayrld. Sonra vefat eyledi.

(L 309)

hya Yahya Efendi (Seyyid) Gala-

ta'da Arab Camii ÜTiam olup müder-

ris oldu. 1228^de (1813) vefat eyledi.

Talik hattatyd. (I. 309)

kbâl Mehmed Efendi ârh-i Mül-

teka Mehmed Efendinin oludur.

Müderris olduysa da sonra alnarak

kad oldu. Il49'da (1736/37) vefat et-

ti. Emir Buharrde medfundur. Nü-

cûm ilminde mahir olup âlim, airdi.

(IV. 230)

ki Yapraklzâde bak. Arif Bey; Ne-

sih Mehmed Efendi

lâhî bak. Ya'kub Efendi

lâhî Çelebi .eyh oludur. Vardar

Yenicelidir. 940 (1533/34) ylndan
sonra vefat etti. airdir. (I. 396)

lâhîzâde bak. Abdullah Efendi;

Mehmed Efendi; Nâzm Abdürrahim

Efendi; Receb Efendi; Süleyman

Efendi; Zeynelâbidîn Efendi

lâhizâde Ulemâdan Receb Efen-

dimin oullarna denir. Oullar ya-

rm asr kadar mevâiîden oldular. (IV.

682)

lbeyi (Hac) Balkesirlidir. Orada

yetiip Karasi beyi Dursun Bey'in ve-

ziri olup 737'de (1336/37) Osmanl
Devleti'ne snp beylerden olmu-
tur. ehzade Süleyman Paa ile hiz-

metlerde bulunarak serasker oldu.

Birçok harp kazand. Hatta büyük bir

kalabalk ile üzerine yürüyen düma-
n datt. 76

6
'da (1364/65) vefat ey-

ledi. Bunu, Lala ahin Paamn hase-
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dinden zehiriedigi rivayet olunur. Ce-

sur, gayretli ve sâdkd. (I. ^\^

îlhânu brahim Paa Msd Abbas

Himî Paa'mn oludur. 1265'de

(1849) mîrimîran, 1270'de (1853/54)

Münire Sultanca namzed olup mîriivâ

oldu. Sonra ferik olup 1273'de (1856/

57) düün töreni icra olundu. a'bân

1274'de (Mart-Nisan 1858) vezir rüt-

besiyle Meciis-i Vâlâ azas olup 1275'

de (1858/59) bir-iki ay azledildiys-e

de hizmetine iade edildi. 23 Safer

1277'de (10 Eylül 1860) stanbuPda

vefat etti. Na' Msr'a gönderilerek

orada defnolunmutur. Ya 25' he-

nüz geçmi, orta boylu, tknaz, esmer

gözlüydü. Rumelihisarrnda bir çe-

me ina eyledi. htiama dükün ve

cömert idi. Damad Hdiv Tevfik Paa
olup Msr hdivi Abbas Hilmî Paa,

kznn oludur. (I. 395/96)

llhâmî Mehmed Efendi Sirozludur.

eyh brahim Gülenî'nin müridi olup

stanbul'da Tercüman Yunus Camii'

ne imam ve hatip oldu. Mesnevi oVxx'^-

tu. 980'de (1572/73) vefat etti. Müfes-

sir, muhaddis, airdir. (IV. 120)

lmî Ahmed Çelebi Edirnelidir. Ka-

d olup 1008'de (1599/1600) kad ol-

duu Bafda vefat etti. airdir. Olu
Seyyid Sabrî Mehmed Efendi 'dir(~^).

(III. 490/91)

lmî Ahmed Efendi Trabzonludur.

Müderris, Haremeyn müfettii, sonra

Msr mollas ve Muharrem 1136'da

(Ekim 1723) Medine mollas oldu.

Il48'de (1735/36) stanbul kads
olup ll49'da (1736/37) azledildi.

Il50=de (1737/38) Anadolu pâyesiyle

ikinci defa stanbul kads oldu. 115

T

de (1738/39) azledilerek Lârende^ye

sürgün edilmitir. Zilhicce 115rde

(Mart 1739) orada vefat etti. lmi ve

faziletiyle huzur dersleri mukarririgi

erefine dahi nail olmutur. Yeeni
Ali Efendi ve damad Ali Efendi su-

dûrdandr. (III. 491)

knî damad hak. Ali Sat Efendi

tltnt Mehmed Efe;ndi Müeyyedzâde

damad Abdülhâd Remzi Efendi'nin

oludur. Müderris, Haleb, Kudüs ve

Bursa kadas oldu. 1006^da (1597/98)

azledilmi olarak vefat etti. Koac
Dede Mezarlrnda medfundur. Âlim,

zarifdi. (IV. 133/34;

lmî Mehmed Efendi Kocamustafa-

paaldr. Müse\^id, müderris olup

Safer 1134'de (Kasm-Aralk 1721) ve-

fat etti. "Üsküdarr diye mehur bir

airdir. (III. 491)

îlmî Mehmed Efendi (Olum
Mehmed) (Hac) Mudurnuludur.

Müderris, Bagdad mollas oldu. Azle-

dilmi olarak 11 ev\^âl 1108'de (3

Mays 1697) Edirne'de vefat eyledi.

(III. 491)

lmî Mehmed Efendi (Yâsincizâ-

de) Abdülvehhâb Efendi'nin ikinci

oludur., 1236'da (rL821) dodu. Safer

126l'de (ubat 1845) Yeniehr-i Fe-

nâr mollas ve Zilka'de 1263'de (Ekim

1847) Mekke ve Ramazan 1264'de

(Austos 1848) stanbul payesi, ev-

val 1268'de (Temruz-Austos 1852)

stanbul kads, Zilka'de 1272'de

(Temmuz 1856) /.Jiadolu kazaskeri,

Rebiyülâhr 1274 de (Kasm-Aralk

1857) Rumeli payesi, Cemaziyeie\^^el

1275'de (A-alk 1858) Meclis-i Vâlâ

müftüsü, Safer 1276'da (Eylül 1859)

Meclis-i Tanzimat müftüsü, Receb

1277'de (Ocak 1861) Rumeli kazas-

keri, Zilhicce'de (Haziran) nakibüle-

raf, Muharrem 1284'de (Mays 1867)

ikinci defa Rumeli kazaskeri oldu.



1287^de (1870/71) Tanzimat Mecli-

si'nden ayrld. 18 Cemaziyelâhir

1289'da (25 Agusios 1872) vefat etti.

Topkaprda 17 Rebiyülâhir 1261 'de

(19 Nisan 1845) vefat eden annesi

Zeyneb Hanm'u yanma defnedi-

mitir. Bilgili, tbba' müntesip, iyi huy-

lu, kerim, cömert, güler yüzlü, ora

boylu ve zayf bünyeliydi. Kzlarn-

dan büyüü Semiye Hanm, 1304'de

(1886/87) Mekke de vefat eylemitir.

Giridîzâde Mustâfa Paa'nm haremiy-

di. Oullarndan Mekke pâyeli Sabit

Mehmed Efendi üe müderris Abdüi-

vehhâb Efendi hayattadr. Mehmed
Nurî Efendi vefat eylemitir. (III. 491)

lmî Mustafa Efendi Esma Sultann

imam olup Cemaziyelâhir 1282'de

(Ekim-Kasm 18Ö5) Galata mollas ve

sonra bilâd- lan:se mollas olup bu

senelerde (18701er) vefat etti. (IV. 482)

lmî yeeni hak. Ali Mereb Efendi

lmîzâde bak. Hlmid Ahmed Efendi;

Mûsâ Efendi; Yusuf Efendi (Seyyid)

îlyas brahim Senayimin oludur.

Bursa'da Sultan müderrisi olup

855'de (1451) vefat etü. Hattat ve mü-
fessirdi. Fkh-t Ekhefi erh etti ve ba-

z Kuran âyetlerini tefsir eyledi. (I.

396)

tlyas (Hac) Me;.^tep, mescid, med-

rese ve çeme yapt. Vefatnda da

hayratna defnedildi. (I. 398)

lyas Abdullah Mimard. 958 'de

(1551) vefat etti. Deniz Abdal Mesci-

dimin bânisidir. Minberini sonra

mevkufat halifesi Ahmed Efendi koy-

mutur. (I. 397)

tlyas Aa Topçubai olup 857'de

(1453) stanburun fethinde bulundu.

Vefatnda, yapt Yataan Camii'ne

defnolunmustur. 1. 397)

lyas Aa L Mehmed (Fâtih) devrin-

de (1451-1481) mimar olup ehremi-

ni'nde bir mescid yapmtr. Vefatn-

da oraya defnolundu. (I. 397)

lyas Aa Kale aasdr. 1012'de

(1603/04) vefat etti. Silivrikap'da

medfundur. (I. 398)

lyas Aa Enderun'dan yetiip kaf-

tanc iken Safer 1233'de (Aralk 1817)

mâbeyncilik eklenerek hazine-i hü-

mâyûn kethüdas ve l6 Zilka'de

1233^de (17 Eylül 1818) silahdar-

ehriyarî olup 9 Rebiyüle\^^el 1238'de

(24 Kasm 1822) azlolunmu ve bir-

kaç gün geçince vefat etmitir. Üskü-

dar'da Seyitahmetderesi'nde medfun-

dur. (I. 399)

tlyas Ahmed Aa Kapcba olup

1228 (1813) sonlarnda Kuadas mu-
hafz oldu. Sonra vefat etti. (I. 399)

lyas Bey Saruhan oludur. Babas-

nn yerine Manisa beyi oldu. Güzel

yola gidip çok hayr eserleri yapt.

Orhan Gazi (hd 1326-1361) ile ayn
devirde yaad. (I. 396)

tlyas Bey I. Murad ve I. Bâyezid dev-

ri beylerinden olup Timur olaynda

(1402) vefat etmitir. (I. 396)

tlyas Bey Ya'kub Bey'in oludur.

Babasnn vefatnda Mentee beyi ol-

mutur. Sonra I. Bâyezid (Yldrm)
vilâyetini zaptedince bu da Timur'a

snd. Sonra tekrar Menteeye sa-

hip oldu. Nihayet I. Mehmed'e (Çele-

bi) oullarn rehin verip 824'de

(1421) vefat etmiür. (I. 396)

lyas Bey Enderun'dan yetiip san-

cakbeyi ve 870'de (1465/66) Bosna

valisi olmutur. 876'da (1471/72) ve-

fat etmitir. (I. 397)

lyas Bey stanbul'u fetheden asker-

lerden ve Kübrevîye'dendi. 887 'de
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(1482) vefat eyledi. Sankad Mesci-

di'nde oullan Mehmed, Mustafa ve

sâ Dede ile medfundur. (L 397)

îlyas Bey Arnavutdur. II. Bâyezid'e

(hd 1481-1512) mîrahûr olmutu. Gö-

rice'de vefat eylemitir. Orada imaret,

mescid ve medresesi vardr. stan-

bul'da Mîrahûr Mescidi 'ni bina eyle-

mitir ki, hâlen tekkedir. (I. 397)

îlyas Bey Karahisar- arkî beyi olup

ehzade Bâyezid'in firarmda (1559)

elçilikle ran'a gönderilmitir. Sonra

vefat etti. (I. 397)

îlyas Bey (arabdar) I. Bâyezid'in

(Yldmm) adamlarmdan olup fetret

devrinde Çelebi Mehmed 'in yanmda
kald. Harpde Emir Süleyman'a firar

eyledi. Sonra affedildi ve ehzade Kü-

çük Mustafa Çelebiye lala oldu. eh-
zadenin serkeliinde kandrp kar-

dei Sultan Murad'a teslim eyleyerek

hizmette bulundu. Bir aralk Karaman

beyi Ali Bey'e esir olup kurtulmutur.

833^de (1429/30) Hamid mutasarrf

iken orada vefat etmitir. (I. 396)

îlyas Çelebi Yeniçeri yazcs olup

992'de (1584) tara defterdarlna

gönderilmiti. O halde vefat etti. (I.

397)

îlyas Çelebi (Hac) Kazganc esna-

fndan olup Yataan'daki ada lyas

Aa Mescidi'ne minber koydu. O se-

bepten olu Ömer Aa ile oraya def-

nedilmitir. (I. 398)

îlyas Efendi Güzelhisarldr. Müder-

ris iken a'bân 1026'da (Austos

1617) vefat etti. Âlim bir pirdi. (I. 398)

lyas Efendi Ricalden kalyoncu def-

terdar olup bu senelerde (l630'lar)

vefat etmitir. Tophane'de Akarca

Mescidi'nin bânisiclir. (I. 398)

îlyas Efendi Sakzl diye mehur ist

de Karaman Eregiisi'nde domutur.

stanbul'a gelip Halvetî oldu. Kabasa-

kal Camii 'nde oturdu. Sakzl Abdur-

rahman Paa, Sakz da bir tekke yap-

trd ve oraya eyh oldu. Sakz'n isti-

lasnda Manisa'ya gitti. Sonra tekkesi-

ne döndü. ni8'ce (1706/07) Sa-

kz'da vefat etti. 117 yanda bir pr

olup zâhid ve âbiddi. (I. 398)

lyas Efendi Kalkandelenlidir. Der-

siam, müderris ve nuzûr derslerinde

mukarrir olarak Mekke payesi ihsan

buyrulmutur. 2 Receb 1307'de (22

ubat 1890) vefat etmitir. Fâtih'de

türbe bahçesinde medfundur. mti-

han ve muhacirin komisyonlarnda

bulunmu, müfessi:, fâzl ve sâdkd.

Ya 70'i geçmiti. (I. 399)

îlyas Efendi CHâf:^ Hekimba Beh-

çet Efendi'nin kardeidir. Enderun'

dan yetiip müderrislikle çerag olun-

mutur. 1256'da (1840) devriye molla-

s olup Receb 126rde (Temmuz 1845)

mahreç pâyesiyle Sofya mollas ol-

mutur. Sonra bilâc.- hamse ve Zilka'

de 1266'da (Eylül 1850) Mekke payesi

oldu. Rebiyülâhr 1274'de (Kasm-Ara-

lk 1857) stanbul payesi ve hassa

müftüsü oldu. 15 l^uharrem 128rde

(20 Haziran 1864) vefat etti. Nasûhî

Tekkesi'nde medfundur. Hattat ve kâ-

tipdi. Enderun'da bulunduu müdde-

tin vekayiîni kaleme almtr. (I. 399)

lyas Kasap stanbul'un fethinde bu-

lunmutu. 900'de (1494/95) vefat etti.

Aksaray'da mescidinde medfundur.

(I- 397)

îlyas Medhî Bey Sipahi olup sonra

tezkireci ve 1008'de (1599/1600) re-

isülküttab olup lOll'de (1602/03)

gençken vefat etti. Güzel fetihname-

1er yazar, kâtip, edip, zekîydi. (I. 397)

îlyas Mehmed Efendi (Dürrîzâde)

Nurullah Mehmed Efendi'nin(-+) og-



ludur. Receb 1230'da (Haziran 1815)

zmir mollas olup 22 Rebi^^ale^^"el

1232'de (9 ubat 1817) vefat etti. Eg-

rikaprda medfundur. (I. 399; IV. 586)

îlyas Paa Çandarh Hayreddin Paa'

nm oludur. Babas sayesinde san-

cakbeyi ve beylerbeyi oldu. Ancak

vezir payesini elde etmeden e\^'"el I.

Bâyezid (Yldrm) devrinde (1389-

1402) vefat etmitir. (I. 396)

lyas Paa Balkesirli bir solak olu-

dur. Beylerden olup 1030'da (1621)

Rumeli valisi olarak 103Tde (1622)

azledilmitir. Sonn. sancakbeylikle-

rinde bulunup 1042'de (1632/33)

am valisi oup o sene azledildi. Ek-
ya takibi için Anad^^luya gönderildi-

inde isyan bayran kaldrnca ar-

kasna asker saldrlp yakalanarak

katledilmitir. (I. 393)

îlyas Paa (Kekozâde) Arnavut

beylerinden olup evval 120rde
(Temmuz-Austos 1787) mîrimîran-

lkla Dukagin mutasarrf oldu. III.

Selim devri (1789-1807) balarnda
vefat eyledi. (I. 399)

lyas Paa (Kolçak) Hotin solkol

aas olup ll45'de C1732/33) mîrimî-

ranlik ile Yanya sanca, Hotin mu-
hafazas artyla tevcih olundu. 1149'

da (1736/37) vezi^: rütbesi verildi.

1152'de (1739/40) harp srasnda Ho-

tin müstahfzlarnm azlndan dolay

oray dümana tesli:,n eyledi. Kendisi-

nin de ad san unuaüdu. Olu Selim

Bey'dir(->). (I. 398/99)

lyas Pr Amasyaldr. Ulemâdan ol-

duu için Timur bunu Sincan'a götür-

mütü. Sadreddin in-ânî'nin halveti-

ne girerek irâd olup icazet almtr.
Amasya'ya dönerek irada balad ve

il Mehmed (Fâtih) devri (1451-1481)

balarnda vefat eyledi. Amasya'da

Ya'kub Paa Zaviyesi'nde medfundur.

Yerine halifesi Zekeriyâ eyh olup bir

müddet meihat etti. Vefatnda halife-

si îlyas Pîr'in kznn olu Abdurrah-

man Çelebi b. Hüsâmeddin eyh ol-

du, il Bâyezid devrinde (1481-1512)

vefat etmitir. (I. 397)

lyas- Rûmî Hamza oludur. Merzi-

fon'da müderris, kad ve müftü olup

Nakibendî idi. 855'de (1451) vefat

etti. (I. 396)

lyaszâde hak. Hasib Efendi; bra-

him Efendi

Imâdeddin Mehmed Efendi (2ey-

nelâbidînzâde) mam- ehriyarî

Zeynelâbidîn Bey'in oludur. Müder-

ris olup Erzurum mollas oldu. Sonra

mahreç payesi olup Safer 1263'de

(Ocak-ubat 1847) Msr mollas ve

Muharrem 1265'de (Aralk 1848)

Mekke payesi olup Zilhicce 1272 'de

(Austos 1856) îstanbul payesi oldu.

e\'A^âl 1273'de (Haziran 1857) stan-

bul kads, RebiAnalâhir 1274'de (Ka-

sm-Aralk 1857) Anadolu payesi ve

Zilka'de 1279'da (Nisan-Mays 1863)

Anadolu kazaskeri olup Muharrem
1281^de (Haziran 1864) Rumeli ka-

zaskeri oldu ve uzun yllar Meclis-i

Maarif azasndan olup bir aralk reis-

lik ve bir aralk maarif nazrlna ve-

kâlet dahi etti. Muharrem 129
4
'de

(Ocak-ubat 1877) Rumeli müâvir-i

muvakkari oldu. 23 Muharrem 1294'

de (7 ubat 1877) vefat etmitir. Hay-

darpaa'da babasnn yannda med-
fundur. Nazik, alçakgönüllüydü. O-
lu sudûrdan Afif Efendi'dir. (III. 583)

mâdeddin Paa (Hac) Yükselip

ehremini oldu. 1075 'de (1664/65)

Cidde beyi olup hacdan dönüünde
valide sultan kethüdas olmu ve Ru-
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meli beylerbeyilii payesi verilmitir.

1084'de C1673/74) vefat eyledi. (IH.

582)

mâdî bak. Sun'ullah Mustafa Efendi

îmâdî Velî Çelebi (mâdzâde) Kad
idi. 1004'de (1595/96) vefat etti. air-

dir. (III- 582)

mâdzâde bak. Ebû Said Mehmed
Efendi; mâdî Velî Çelebi; Mahmud
Efendi

mam bak. Abdürrahim Efendi; Ali

Aga; Hasan Efendi; Mehmed Efendi;

Mehmed Paa; Muhammed; Musli-

hiddin; Mustafa Efendi; Mustafa Paa;

Salih Efendi

mam Ebûbekirzâde bak. Sâdk
Mehmed Efendi

mam Mahm^udzâde bak. Emin
Mehmed Efendi

mamzâde bak. Ahmed Efendi; Atf

Mehmed Emin Efendi; Emin Mehmed
Efendi (Hac); Es'ad Mehmed Efendi;

Halil Efendi; brahim Efendi; Kadrî

Mehmed Efendi (eyh); Mehmed
Aga; Mehmed Efendi; Mes'ud Meh-

med Efendi; Mustafa Elendi; Sun'ul-

lah Efendi; Süleyman Efendi; âkir

Mehmed Efendi; Taibî Mustafa Efen-

di (Hoca); Vâsf smail Çelebi; Vehbî

Mustafa Efendi

mamzâde Alimlerden Sun'ullah

Efendi, Zeyrek imam Abdülbâkî

Efendi olu Feyzullah Efendi, mam
Bekir Efendi olu Emin Efendi, Ali

Paa mamzâde Sâdk Efendi, Aga

mamzâde Arif Efendi ve Konevî

mamzâde Es'ad Efendi gibi baz ze-

vata denmitir. (IV. 682)

mamzâde Aydnda yerleik bir eyh
olup 915^de (1509/10) vefat eylemi-

tir. (I. 400)

nâkî Efendi Kad olup I. Ahmed
devri (1603-1 6 17) airlerindendir.

(III. 605)

nayet Giray Selâmet Giray'm olu-

dur. Ill4'de (:702/03) nureddin ve

1124'de (1712) kalgay olup 1130'da

(1718) ayrlm ve sonra vefat etmi-

tir. (III. 605)

nayet Giray Han L Gazi Giray

Hamn oludu:;.' Babasnn vefatnda

stanbul'a gelip Yanbolu'da ikamet et-

ti. 1044'de (1654/35) Krm han olup

Zilhicce 1046'da (Mays 1637) Kefe

valisi brahim ?aa ile kads Hâmid

Efen.^'"'ye hakarete kalkmasndan
dolay azlolunmu ve stanbul'a getiri-

lip 1048^de (1638/39) cezalandrlm-

tr. daresi 2 yl 3 ay olup ömrü 44 yl-

d) ")glu Krm Giray'dr. (III. 605)

tnayetullah Efendi (Ispartalzâde)

Tlemsan kads olup 97rde

(1563/64) vefat etti. Âlim ve air olup

Kadiri ricâlindendir. erh-i Mimiye

haiyesi vardr. (III. 605)

nce bak. Mehmed Paa

nce Bayrakdarzâde bak. Mehmed
Efendi

ncefoell bak. Said Aga

ncekara bak. Ahmed Aga; Ali Efen-

di

ncekarazâde bak. Abdullah Sâdk

Bey; Ali Efendj; Sâdk Abdullah Bey

ncekarazâde I. Mahmud devri

(1730-1754) ricalinden Ali Efendi ev-

lâddr ki, yaro asr kadar sürmütür.

(IV. 683)

'

ncili Çavu smi Mehmed veya

Mustafa idi. Div^an- Hümâ^mn emek-

darlarndan komik ve nedim bir

adam olmakla musâhib ve nedim-

i

sultanî olmutu. Hatta bir arakk sefa-



retle ran'a gönderilmiti. Sonra IV.

Murad'a da nedim ve musâhib oldu.

O devirde (1623-1640) vefat etti. Sul-

tanahmet'de Firûz Aa Camii yak-
nnda medfundur. (I. 448)

ne Bey I. Murad'm subas idi, Ko-

sova'dan (1389) Timur muharebesine

(1402) kadar harplerde bulundu. Sü-

leyman Çelebi ile Edrne^ye firar edip

oradan da sa Çelebi yanma gitti.

ehzadenin harbinde katledilmitir.

Yeeni Firûz Beyedir. (I. 448)

îne Bey (Mîrahûrzâde) Mîrahûr-

ehriyârîlerden birinin olu olup ser-

vetinin tamamn camiine vakfetmi-

tir. Bu mescidin mmberini de Balc-

zâde Hac Aa koymutur. (I. 448)

înekçi bak. Hüseyin Aa
ngiliz hak. Mahrnud Râif Efendi;

Mustafa Paa

nsân- Kâmil uai'â-y Rûm'dan tar-

fa-gûyâ bir zat idi. 1020'de (l6ll) ve-

fat eylemitir. (I. 440)

pekçi bak. Ali Efendi (Hac)

peklizâde bak. Mustafa Paa;
Nu'man Bey

plikçizâde bak. Mustafa Efendi

pirl bak. Mehmed Aa
rfan Ahmed Efecdi Kalemden ye-

tiip hâcegândan oldu. Gümrük mu-
kâtaacs iken 21 î^eceb 122Tde (4

Ekim 1806) vefat etti. Miskinler'de

defnolundu. Olu Emin Bey, 1240'da

(1824/25) vefat eylemitir. (III. 454)

rfan Ahmed Paa (Medenîzâde)
Hafz Halil Efendi' n in oludur. 1230'

da (1815) dodu. 1242'de (1826/27)

defterdar mektupçusu hulefâsmdan

olup sonra Necib Paa'nn divan kâti-

bi, Aa Hüseyin Pasa ve Ali Rzâ Pa-

a'nm mühürdar Yt 1253 "de (1837/

38) maliye müme^^izi, 1257''de (1841)

serhalife, 1265'de (1849) mütemayiz-

le maliye mektupçusu ve birbuçuk ay

sonra evâmir-i maliye müdürü, 1266'

da (1850) ikinci defa maliye mektup-

çusu, 1272'de (1855/56) ûlâ ev\^eliyle

Anadolu defterdar, 1275 'de (1858/

59) maliye müsteân, 1277'de (1860/

61) Meclis-i Vâlâ azas, 1285^de (1868/

69) Ahkâm- Adliye azas, icra reisi ve

bâlâ, 1288'de (1871) vezirlikle Edirne

valisi olup be ayda istifa eyledi.

1290'da (1873) muhâkemat reisi ve

129 2'de (1875) ûrâ-y Devlet reis ve-

kili ve sonlarnda temyiz reisi ve

1296'da (1879) SiciU-i Ahval Komis-

yonu reisi olup 1304'de (1886/87) is-

tifa eyledi. 20 Rebi)âile\^^el 1306 'da

(24 Kasm 1888) vefat eyledi. Mizaha

dükün olup kâtip, air, sâdk ve

doru idi. (III. 454)

rfan Efendi Tarik-i tedrisden yeti-

ip dava vekillii ile öhret kazand.

Arna\a.t ehrî Efendi'nin vefatnda

evkâf- hümâ^om hukuk müaviri ve

mevâlîden olmutur. 26 Receb 1311'

de (2 ubat 1894) vefat etmitir. Zekî

ve akllyd. (IV. 863)

rfanzâde bak. Arif Mehmed Efendi;

Safvet Mustafa Bey

rfanzâde L Mahmud devri (1808-

1839) ricalinden bir zattr ki, ailesine

denir. (IV. 698)

sa (Hekim) zmirli Hamza'nm olu-
dur. Mehur tabip olmakla Edirne ve

stanbul darüssifalarma ve sonra sa-

raya tabip oldu. 95rde (1544) vefat

etti. (III. 610)

sa Aa (Hafz) Saray aalarndan
olup il Mahmud'un tahta çkt gün
Anber Mehmed Aa ile büyâik hizmet

ve sadâkatleri gÖRlmekle musâhib-i
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padiah ve sonra hazine vekili oldu.

Sonra hazinedar oldu. 9 e\^'â 1230'

da (14 Eylül 1815) dârüssaâde aas
oldu. Muharrem 1239^da (Eylül 1823)

Silahdar Ali Aa ile aras bozulunca

azledildi. 1242 (1826/27) ylndan son-

ra eyhülharem oldu. 1252'de (1836/

37) ayrld ve daha sonra vefat eyledi.

(III. 612)

sâ Aa (Seyyid) llOrde (1689/90)

cebeciba olup sonra vefat etti. (III.

611)

îsâ Bey Bâyezid Paa'nm oludur.

Vefat Bursa'dadir. Mescid ve imaret

sahibidir. (III. 610)

sâ Bey Bozok beyiydi. Çerke sken-

der Paa ile Erzurum muharebesinde

bulunarak ehid olmutur. (III. 611)

sâ Bey Evrenos Bey'in oludur, (III.

610)

sâ Bey Evrenos Bey'in torunlann-

dandr. (III. 610)

sâ Bey Hasan Beyin oludur. eh-
süvar harbinde ehid oldu. (III. 6 10)

sâ Bey I. Bâyezidn beylerinden

olup 804'de (1402) ehid oldu. (III.

610)

sâ Bey Mehmed Bey'in oludur. Ba-

basnn vefatnda Aydn beyi oldu.

Sonra Osmanh Devleti 'ne rzasyla

topraklarn teslim edince kendisine

zmit sanca ihsan bu^oruldu. L Bâ-

yezid (Yldrm) devrinde (1389-

1402) vefat etmitir. lim ehli bir zat

olduundan ulemâ orada toplanp

adna kitaplar telif eylediler. Hatta

Hac Paa ifasn adna yazmtr.
(III. 609/10)

sâ Bey Karaman Mehmed Bey' in

oludur. II. Murad'a (hd 1421-1451)

ciamad oldu. Ancak kardei Konya'ya

bey olup buna sancakbeyligi nasip

oldu. Bu halde vefat etti. (III. 610)

sâ Bey shak Bey'in oludur. Nova-

berde Kalesi'n: fethetmekle 870'de

(1465/66) Bosna valisi oldu. Az müd-

det sonra vefat eylemitir. (III. 610)

sâ Dede Müsâ Dede'nin oludur.

Kardei emsî Dede'nin vefatnda

Galata Mevevîhanesi eyhi oldu.

1184'de (1170/71) tekke yanm ve

III. Mustafa'nn emriyle tekrar ina

olunmutur. 1135'de (1771/72) vefat

etmitir. Yerine olu Sâdk Mehmed
Dede(-^) geçti. (III. 6l2)

sâ Efendi Mehmed Abbasî'nin olu-

dur. Ulemadan olup kazasker oldu.
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'de (1451) azlolundu. Sonra vefat

etti. (III. 610)

sâ Efendi Bosnaldr. Budin müftü-

sü ken Ruznâmeci brahim Efen-

di'nin yardmy.a müderris, molla ol-

du. Zilhicce 1046=da (Mays 1637) s-

tanbul kads olup Muharrem 1048 'de

(Mays-Haziran 1638) Anadolu kazas-

keri ve Rebi^oilev'^^el 1049 'da (Tem-

muz 1639) Rumeli kazaskeri oldu.

Muharrem lC50'de (Nisan-Mays

1640) azledilip o senenin Cemaziye-

Ie\'^''elinde (Austos-Eylül 1640) vefat

eyledi. Alim ve cömertdi. (III. 6II)

sâ Efendi Sakzl Ali Efendi'nin o-
ludur. Kâtip ^/e tabip olup Safer

1057'de (Mart 1647) Edirne pâyesiyle

hekimba oldu. Rebi>lile^^^ei'de (Ni-

san) azledildi. Cemaziyeie\^^el'de

(Haziran) ikinci defa tayin olundu.

17. günü azle'lildi. a'bân 1057'de

(Eylül 1647) E'nip kads ve yine reis-i

etbba olup iki ay geçince azledilerek

uzaklaürlp 6. günü affedilerek dör-

düncü defa hekimba oldu. Receb

1058 'de (Temn.uz-Austos 1648) az-



leclildi. a'bân 1059'da (Austos 1649)

vefat etti. Deva-i Maraz âdnda bir ki-

tap telif eyledi. (IIL 611)

îsâ Efendi Bosnaldr. Müderris, Se-

lanik mollas, sonra Bursa mollas,

sonra stanbul payesi, sonra Edirne

kads olup 1069'da (l659) Anadolu

payesi oldu. Rebi^öilâhir 1074'de (Ka-

sm 1663) stanbul kads olup Mu-
harrem 107

5
'"de (Austos 1664) azle-

dildi. 1087'de (1676) Rumeli payesi

oldu. 25 Ramazî.n 109
3
'de (27 Eylül

1682) vefat etti. 5âlih ve dindard. Ka-

ra Çelebizâde Abdülaziz Efendi ile h-

sml vard. Olu Aziz Mehmed
Efendi'dir(—). Dier oullan Abdul-

lah Efendi ve .\bdurrahman Efen-

di 'dir. ''sâzâdeler'' buna mensuptur-

lar. (IIL 611)

sâ Efendi Bosnaldr. Müderris,

Bosna mollas olup Receb 1105'de

(Mart 1694) vefa: etti. (III. 611/12)

sâ Efendi Ai <oludur. Tabip olup

1170^de (1756/: 7) vefat etti. Dâ-i

Emraz telif eyledi. (ÎII. 612)

sâ Efendi Ceylanldr. Kâgarî ima-

m oldu. 1184'de (1770) eyh olup

1209'da (1794/9:0 vefat eyledi. 90 ya-

nda bir pirdi. (III. 6l2)

sâ Efendi Ceylanldr. Kâgarî Tek-

kesrnin imam oup Abdullah (Ubey-

dullah) Efendimin(^) 1184xle

(1770/71) vefat üzerine eyh oldu.

1209^da (1794/S'5) 90 yandayken
vefat etti. Yerine Hac smail Efen-

di(^) geçti. (III. 383)

sâ Efendi Kasmpaahdr. Dersiam

olup 1229'da (1814) vefat eyledi. Üs-

küdar'da medfundur. (III. 6l2)

sâ Efendi (Dagstanîzâde) Müder-

ris, Cemaziyele^^^el 120
3
'de (ubat

1789) Galata mollas oldu. 12l4^de

(1799/1800) Edirne mollas oldu.

Sonra vefat eyledi. (III. 612)

sâ Efendi (Hafz) (Hac) Fâtih der-

siamlarndan oiup 1205^de (1790/91)

vefat etti. nadiye'de medfundur. (IIL

612)

sâ Efendi (Tatar) Küçük Ayasofya'

da eyh ve Fâtih'de vaiz oldu. Nured-

dinzâde hulefâsmdan olup 1031 'de

(1622) vefat etti. (lîl. 6II)

sâ Efendi (Tavil) Hamidli Ahmed'
in oludur. Müderris, Badad mollas

oldu. 22 Muharrem lll6'da (27 Mays
1704) vefat etti. (III. 612)

sâ Emânî (Hoca) Filibeli bir mual-

limdir. II. Selim devrinde (1566-1574)

vefat eyledi. airdir. (III. 6II)

sâ Fenârî Bir mescid yapmtr. Son-

ra Bayram Paa minberini koydu. sâ
Mahv burasn tekke yapt. (IIL 610)

sâ Halife Kastamonuludur. Alim ve

vaiz olup tasavvufla meguldü. Fâtih

Camii hatibi olduysa da yine terk ede-

rek vaiz oldu. 927^de (1521) vefat ey-

ledi. Müfessir, sâiih, zâhiddi. (III. 6 10)

sâ Hocazâde bak. Mustafa Efendi

sâ Paa Uzgur oludur. Beylerden

olup II. Murad zamanndan (1421-

1451) beri hizmette bulunup sonra

Anadolu valisi, sonra vezir oldu.

884'de (1479) muharebede ehid ol-

du. Olu Mehmed Beyedir. (III. 6IO)

sâ Paa (ÇandarJ) brahim Paa b.

Halil Pasa'nm oludur. Müderris, Ni-

anc, sonra vali ve nihayet am vali-

si oldu. Azilden sonra 950'de (1543/

44) vefat etti. Bütün ilimlerle ilgisi

oiup valiliinde ilmin ilerlemesine

çalrd. Olu Halil Beyxlir. (III. 6IO)

sâ Ruhî Efendi Sincanldr. Hasan

Efendi'nin olu olup müderris, 1289'
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da (1872) Mara mollas, sonra mah-

reç olup Mekke payesi oldu. 1297xle

(1880) vefat etti. (III. 612/13)

Isâmeddin Ahmed Efendi (Ta-

köprülüzâde) Mustafa Efendi b. Ha-

liln oludur. ÇOrde (1495/96) do-
du. Sahn müderrisi, Bursa kads, tek-

rar Sahn müderrisi ve 17 e\^^âl 958^

de (18 Ekim 1551) stanbul kads ol-

du. 96rde (1554) gözleri kör oldu-

undan azledildi. 30 Receb 968'de

(16 Nisan 1561) vefat etti. Âkpaa^da
Seyyid Velayet türbesi haziresinde

medfundur. Fâzldr. akayk- Nu'-

maniye ile 30'dan fazla risale yazd.

Olu kadlardan Muhyiddin Efendi ve

dieri Zeyneddin Mehmed Efendi Zil-

hicce 968'de (Austos 1561) vefat etti.

Bir olu da Ahmed Efendi'dir. Oulla-

rndan sudûrdan Kemâleddin Meh-

QQ2 med Efendi olup bunun olu sudûr-

dan brahim Efendi'dir. En küçük o-
lu Hâmid Mehmed Efendi'dir(->). Bu-

nun olu Ahmed Efendi' dr(-»>). (III.

471)

sâmeddin Mehmed Efendi (Dür-

rîzâde) Âbid Efendinin evlâdndan

ve mevalidendir. (III. 471)

sâmeddin Mustafa Efendi Müder-

ris, Üsküdar, Rebiyüle\'^^el 1201'de

(Ocak 1787) Edirne mollas olup III.

Selim devri (1789-1807) balarnda

vefat eylemitir. (III. 471)

tsâzâde hak. Abdullah Efendi; Ab-

durrahman Efendi; Arif Mehmed
Efendi; Aziz Mehmed Efendi; Emin

Mehmed Efendi; Rzâ Efendi; Rzâ

Mehmed Efendi; Sa'deddin Mehmed
Efendi; Emin Mehmed Efendi; Vehbî

Efendi

îsâzâde Kara Çelebizâde damad su-

dûrdan îsâ Efendi oullardr ki, asr-

mza kadar devam etmitir. Ebûssuûd

Efendi'ye de yakrlklar vardr. (IV.

699)

tsâzâde Damad:: hak. Mehmed
Efendi

sfenatuL bak. Fazl Paa

sfendiyar Bey Kötülim Bâyezid'in

oludur. Babasnn vefatnda sade Si-

nop'a vali oldu. ':imur hadisesinde

ona gidip Kastamonu'^m da ald. Son-_

ra II. Murad'a, kzyla evlenerek ba-
lln yenilemitir. 11. Murad devrin-

de (1421-1451) vefat eyledi. Oullar

brahim Bey ve Murad Bey'dir. Mu-

rad Beyi, hayatnda hediyelerle Os-

manl padiahna göndermitir. Ken-

disinden e\^^el vefat eyledi. (I. 344)

îshak Aa Sarayda yetiip 1057'de

(1647) dârüssaâde aas oldu. Üç ay

sonra Msr'a gitm^ek üzere aziolun-

du. Birkaç günde :ekrar aala geti-

rildiyse de 3-4 günde Msr'a sürgün

olarak gönderildi. Orada vefat eyle-

mitir. (I. 324)

îshak Aa Hase'.d sultan baagas

olup Receb 1105'de (Mart 1694) dâ-

rüssaâde aas olmutur. 1106'da

(1694/95) azledilio ulufe ile Msr'a

gönderilmitir. Scnra vefat etti. (I.

325)

îshak Aa Yeniçeridir. lerleyerek

1171'de (1757/53) toparabacba

iken seksoncuba ve 1 Receb 1172'

de (28 ubat 1759) zagarcba olup

sonra azledilerek vefat etti. (I. 327)

îshak Aa Kepenekçi Mescidi'nin

bânisidir. (I. 324)

îshak Aa (Seyyr.d) Yükselip imaret

bina eminliinde bulunarak 1150'de

(1737/38) gümrükçü olmutur. 1155'

de (1742) azlolundu. Baz görevlerde

bulunarak ll66da (1753) tekrar



gümrükçü oldu. Cemaziyelâhir 1168'

de (Mart-Nisan 1755) hapsedildi.

Behçet Efendi muhasebesine memur
olduysa da az müddette yine güm-

rükçü oldu. liyi'de (1757/58) yine

azlolundu. O sene sonunda Silahdar

Mehmed Paamm kap kethüdas ve

Ayazma Camii bina emini oldu. 1172'

de (1758/59) dördüncü defa gümrük-

çü oldu. 16 a'bân 11 76'da (2 Mart

1763) vefat etmekle yerine damad
Ahmed Efendi olmutur. Karacaah-

met'e defnedildi. 11 78'de (1764/65)

vefat eden kardei Seyyid Mahmud
Aga ve olu Murad Mehmed Efen-

di(~>) yanma defnedildiler. Beykoz'

da ve sümrük a'aknnda çemeleri

vardr. Çok cömert olduundan
adamlar da sayesinde zengin olmu-
lard. eyhler ve saireye bata bulu-

nur, sürgündeki devlet adamlarna,

ikbale gelir diye hediye gönderirdi.

Eer dönerse verdiinin bin mislini

ahrd. Avrupa'dan mal getirtip ticaret

eder ve yabanclerdan politikaya dair

haberler alp de^det büyüklerine ar-

zeylerdi. Namaz terk etmiti. Daima

haram ilerle urard ve elenceye

dükündü. (I. 320)

îshak Ahmed Efendi (Fndkzâde)
Hac brahim Efendi 'nin(-^) oludur.

1213'de (1798/99) Selanik mollas

olup daha sonra "/efat eylemitir. O-
lu brahim Halil Efendi^dir(-^) (I. 328;

I. 120/21)

shak Bey lyas Bey'in oludur. Ba-

basnn vefatnda yerine Saahan be-

yi oldu. 790'da ;i388) vefat eyledi.

Akll, âlimdi. Manisa Mevlevihane-

si'ni yaptrd ki o :arikatin en eski tek-

kesi budur. (L 323)

shak Bey Cesur beylerden olup

868 'de (1463/64) Bosna'nn fethinde

ilk vali olmutur. 870 'de (1465/66)

vefat edince yerine olu sa Bey vali

oldu. (L 323)

shak Bey Karaman brahim Bey'in

büyük oludur. Annesi bir cariyedir.

Babas, L Mehmed'in (Fâtih) halasn-

dan doma olan dier oullarn
mahrum brakarak bunu veliaht edin-

mi ve halka bü}âigünü tercih ettiini

söylemiti. Babasnn vefatnda yeri-

ne seçerek, ran hâkimi Uzun Ha-

san'a balanp Konya'y zaptetme te-

ebbüsünde bulundu. 872'de (1467/

68) üzerine giden Osmanl birlikleri

bunu yendiler ve kaçmaya mecbur

ettiler. Bu uurda mahvolmutur. (L

323)

shak Bey 1222'de (1807) dodu.
1242'de (1826/27) askerlie girip

mekteb-i idadi müdürü olmu ve

1280'de (1863/64) miralay olup 1290

(1873) tarihlerinde vefat etmitir. yi

bir adamd. (L 329)

shak Bey (Kralzâde) Karasi beyi

oldu. 11. Bâyezid devrinde (1481-

1512) Msr muharebelerinde bulu-

nup Karagöz Mehmed Paa ile firar

etmesiyle hapsedildi ve gözden dü-
tü. Sonra vefat etti. (1. 324)

shak Bey (Matrakç) Beylerdendir.

906'da (1500/01) Msr harbinde e-
hid olmutur. (L 324)

shak Çavu IIL Murad devrinde

(1574-1595) yeniçeri mukalebecisi

olup bu hizmette vefat eylemitir. (L

324)

shak Çelebi Cerrah olup bir mescid

yapt. Kölesi Yusuf Efendi minberini

koymakla mescide Kazganc Mescidi

dendi. (I. 324)

shak Çelebi (Saraç) Mescidi ve

mahallesi vardr. (I. 324)
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shak Dede Habelidir. II. Mehmed
(Fâtih) devri (1451-1481) ermilerin-

den bir zat idi. Horhorda Hindiler

Tekkesi'nde sakin olup vefatnda

oraya defnedildi. (I. 323)

shak Efendi Üsküplü brahim Efen-

di'nin oludur. Müderris ve 942 "de

(1535/36) am mollas olup 943'de

(1536/37) vefat etti. Fasih ve lâtifeci

ve airdir. îshakname adl tarihin ya-

zardr. (L 324)

tshak Efendi Tekelidir. Bursa'da

Nakibendîyeden Baç Zaviyesi'ni

yapt. IIL Murad devrinde (1574-

1595) vefat edip tekke civarna def-

nedildi. (I. 324)

tshak Efendi Gafeyadidr. Müder-

ris, dört kere zmir ve iki defa Yeni-

ehr-i Fenâr, Bosna ve Kütahya mol-

las olmutur. Azledilmi olarak JOIO'

da (1601/02) vefat eyledi. Âlim ise de

geçimsiz ve tahammülsüz olduun-

dan ikâyederin gelmesiyle gittii

yerlerden azledilirdi. (I. 324)

shak Efendi Acem Ali Efendimin

oludur. Babas Karabaglcir. Müder-

ris, Mekke mollas oldu. 1056'da

(1646) vefat eyledi. Ebâh ve Naza-

irin baz yerlerine risaleler yazmtr.
Olu Karabagîzâde Salih Zuhûrî

Efendi ve onun olu Arif Efendi 'dir.

(I. 324/25)

shak Efendi Köprülü Mehmed Paa-

ya ve oluna tezkireci oldu. Sonra ne-

dim ve padiahn gözdesi olup

1095'de (1684) azledildi ve tardedildi.

Sonra vefat eyledi. shak Hocas Ah-

meci Efendi, buna mensuptur. (I. 325)

shak Efendi Bayburtludur. Kara b-
rahim Paa tabii ve müderris olup Re-

bi^mlewei 1099"da (Ocak 1688) vefat

etti. Bilgiliydi. (I. 325)

tshak Efendi Kayserilidir. Müderris

ve molla olmutur. Il43'de (1730/31)

vefat eyledi. (I. 326)

shak Efendi eyhülislâm Ebû shak
smail Efendi'nin büyük oludur. Mü-

derris, 1135'de C1722/23) zmir mol-

las, ardndan M^ekke payesi, 1136'da

(1723/24) stanbul kads oldu. O sene

matbaann kuru.uunda musahhih ol-

du. 1137'de (1724/25) azledildi. 1142'

de (1729/30) Anadolu kazaskeri olup

ll43^de (1730/31) ayrld. Rebiyülev-

vel ll45'de (EyJül 1732) eyhülislâm,

yükseliini çekemeyince Kütahya'ya

sürüldü. Rebiyülâhr ll46'da (Eylül

1733) serbest brakld. Varnn ar-

dndan Rumeli payesi olmutur. 12

CemazyelevA^^e . Il46'da (21 Ekim

1733) eyhülislâm oldu. 3 Rebiyülâ-

hr ll47'de (2 Eylül 1734) vefat eyle-

di. Babasnn camiinde medfundur.

Fâzl, iffeüi ve ârifdi. Hrs yoktu. Ve-

sika ve saklarr deil gelirini almak,

kalem harcn kendi kesesinden ve-

rirdi. Azledilen veya tayin olunandan

hediye kabul etmezdi. eyhülislâm

bahçesinde bir konak verildi. Üç dil-

de airdir. Paraakçzâde Ali Efendi'

nin kzn nikahlayp küçük olu on-

dan dodu ki Zeyneddin Ahmed
Efendi 'dir(-^). Bü^öik olu sudûrdan

Yahya Efendi'd.r. (I. 326)

shak Efendi Kastamonu'da Hoa-
layldr. Elmas Mehmed Paa'ya

imam olup bu sayede müderris oldu.

Sonra Medine ^:)âyesi ve Trablusam
mollas olmutur. Rebiyülâhr ll6r

de (Nisan 1748) vefat eyledi. Uzun

yaayanlardandr. Olu Emin Meh-

med Efendi(-+) de ''Elmas Paa ma-
mzâde" diye mehurdur. (I. 326)

shak Efendi Kurttur, ürmiyeli Yah-

ya Efendimin oludur. stanbul'a ge-



lip müderris ve Edirne^ mollas oldu.

Cemazyelâhir 108
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'de (Ekim 1671)

vefat eyledi. Karacaahmet'e defnedil-

di. Müfessirdir. Olu lairt shakzâde

Nur Mehmed Efendi'dir. Onun oul-
lan da Yahya Efendi ile Feyzullah

Efendi'dir. Torunlarmdan biri Sevh

Mehmed Efendi 'dir(—>). Oullarmdan
biri shakzâde diye mehur olup

1202^de (1787/88) Belgrad mollas ve

sonra devriye mollas clarak ^"efat ey-

lemitir, (î. 325)

îshak Efendi Yanyaldr. Sonradan

Müslüman oldu. Dil bilir olup tersane

tercüman ve 17 Zilka'de 1239'da (14

Temmuz 1824) Divan- Hümâyûn ter-

cüman oldu. 1242'de (1826/27) ilâ-

veten sergi nezâretiyle hâcegândan

oidu. 1244-*de (1828/29) azledilerek

istihkâmat memuriyedyle Balkan'a

memuren gitti. 1246 'ek (1830/31) az-

ledildi ve Hendesehane hocas ola-

rak bu hizmette vefat eyledi. Ulûm-
riyaziyeye dair 4 ciltlik zamanna gö-

re deerli bir esen vardr. Tersane

tercüman iken 122rd:e (1806) stan-

bul'a ngiliz donanmasnn geliinde

görümelere memur olarak büyük
hizmeti görülmütür. (/ 328)

tshak Efendi Kemankeler eyhi

olup 1229^da (1814) vefat edip Ok-

meydan'na defnedilmtir. (I. 328)

shak Efendi Hoca Paa Camii ima-

m olup 1232 'de (1817) vefat etti. Üs-

küdarda defnedildi. Olu Arif Musta-

fa Efendi 'dir(^). (IV. 479)

shak Efendi Harputlt:dur. Dârülma-

arif rüdiye mektebi muallimi ve Mec-

lis-i Maarif azas olduk :an sonra mol-

la ve nihayet Mekke mollas, 1296xla

(1879) stanbul payesi ve sonra evkaf

müfettii olarak 40 sene kadar salam
ahlâkla öhret kazanmt. 13 Rama-

zan 1309^da (11 Nisan 1892) vefat et-

ti. Fatih'e defnolunmutur. emsü'l-

Hakika ve bu gibi eserler telif etmi,

ya 90' geçmiti. (I. 329)

shak Efendi (Hac) lerleyerek si-

pahiler aas oldu. Sonra azledilip Bo-

az Hisar na sümidü. 1080 (1669/70)

tarihine doru vefat eyledi. (I. 325)

shak Efendi (Mecdîzâde) Mecdî
Mehmed Efendimin torunlarndandr.

Müderris iken 1195'de (1781) vefat

edip Edirnekaprya defnedilmitir.

(lY. 97).

shak Efendi (Mollackzâde) Rical-

den Mollack Mehmed Efendi'nin o-
ludur. 15 Zilhicce 1120xle (25 ubat
1709) dodu. Il43^de (1730/31) mü-
derris, 1170'de (1756/57) Yeniehr-i

Fenâr mollas, Receb 1173'de (ubat-

Mart 1760) Edirne payesi, 1175'de

(1761/62) Msr mollas, ei^'âl 1176'

da (Nisan-Mays 1763) Mekke mollas,

Cemazyelâhir 1183'de (Ekim 1769)

stanbul kads ve Safer 1189'da (Ni-

san 1775) Anadolu kazaskeri olup sü-

resini tamamladktan sonra Cemaz-
yelâhir 1192*de (Temmuz 1778) Ru-

meli payesi, Ramazan 1194'de (Eylül

1780) Rumeli kazaskeri oldu. 14 Zil-

hicce 1194'de (Eylül 1781) azledilmi

olarak vefat eylemitir. Beyazt'da

Kapdan brahim Paa mezarlnda
medfundur. Mezar talanndaki tarihi

kendisi yazmtr. Âlim, air, düzgün,

güzel söz söyler idi. Oullar sudûr-

dan Muhtar Efendi ve AtâuUah Efen-

di'dir. Oullarndan biri de Nureddin

Efendi'dir(->). (1. 327/28)

shak Efendi (Seyyid) Hakk Pa-

a'nn mühürdarlmdan yetiip hâ-

cegândan oldu. Çeitli görevlerde

bulunarak 13 Receb 2l6'da (19 Ka-

sm 1801) vefat eyledi. Olu Osman
Mehmed Aga'dr(^). (h 328)
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shak Efendi (eyh) Neccarzâce R-
zâeddin Mustafa Efendi'ninC-^) hali-

felerinden olup Rebiyilev'\^el ll66'da

(Ocak 1753) vefat etti. Tekkeye def-

nolunmutur. (IV. 429)

shak Hocas bak. Ahmed Efendi

shak Nureddin Efendi Yahudi iken

Müslüman olmutu. Bamuhasebeden
yetiip 1270^de (1853/54) Cidde mu-

hasebecisi ve Zilka'de'de (Austos

1854) Batum Ordusu defterdar ol-

mutur. Bartan sonra stanbul'a dön-

dü. Sonra vefat etmitir. (I. 329)

shak Paa Paa Yigifin kölesi ve

oulluudur. Cesur beylerden oldu-

undan hizmetlerini II. Murad takdir

ederek kendine nedim edip vezirlik

ihsan buyurdu. Hatta Manisa'ya bir-

likte götüilip vefatlarna kadar vezir-

lik hizmetinde bulundurdu. II. Meh-

med (Fâtih) devrinde Anadolu ve

sonra Rumeli beylerbeyi oldu. 875 'de

(1470/71) sadrazam olmutur. 877'de

(1472/73) azledildi. 886^da (1481) II.

Mehmedn vefatnda halk yattr-

mak için ikinci defa sadrazam oldu.

888'de (1483) azledildi ve Selanik va-

lisi oldu. 890'da (1485) orada vefat

eyledi. Cesur, gayretli ve hileciydi. s-

tanbuhda bir mescid yapt. Damad
Gedik Ahmed Paa'dr. (I. 323/24)

shak Paa Krehir beyi olup Gürcü

Nebî'yi katletmekle mehur oldu.

1058'de (1648) Konya beylerbeyi,

sonra Aydn \^e Tire beylerbeyi oldu.

1062"de (1652) azlolunup sonra vefat

eyledi. (I. 325)

shak Paa Çldr hânedanndandr.

1114^de (1702/03) Çldr mutasanfl-

mvla harbe memur olmutur. Bir ara-

lk azlolunduysa da sonra tekrar

atand. 13 Se\^^âl 1136'da (5 Temmuz

1724) vezirlik ihsan buyuruldu.

1137'de (1724/25) ilâveten Tiflis vali-

si oldu. Sonra Tiflis ran'a geçince

Çldr a geldiyse de ll45'de (1732/

33) Tiflis tekrar 'etholunup uhdesine

verildi. Ramazan llöTde (Eylül

1748) vefat eyledi. Ya lOO'ü geçmi-

ti. Gayretli ve uyank bir zat idi. Olu
Hac Ahmed Paa, bunun olu Hasan

Pasa. kardei Yusuf Paa ve bunun

oglu brahim Paa'dr. Torunlar da

paa olmutur. (I. 326/27)

shak Paa Çldrh shak Paa'nn to-

runu ve Hasan Paa'nm oludur. Ha-

nedandan olmakla 1205'de (1790/91)

vezir rütbesiyle Çldr ve Ahska vali-

si oldu. 1206^da (1791/92) erif Paa'

nm azil sebebi alarak gözden dütü
ve Hasankale'de ikamet eyledi. Ora-

da vefat etmitir. daresiz, ahmakt.

(I. 328)

shak Paa Van solkolagas olup

124l^de (1825/26) mîrimîran rütbe-

siyle Yan valisi Ddu. 1244'de (1828/

29) azledilip scnra vefat eylemitir.

(I. 328)

shak Paa Mehur Asm Efendimin

kardeidir. Ayntab nakibüleraf kay-

makam Emin Efendimin oglu olup

1223^de (1808) domutur. Ayntab'

dan gelerek 1254^de (1838) Çerke
Hafz Paa 'ya h^.zinedar ve sonra ka-

pcba oldu. 1267^de (1851) Istabl

payesi ve Kbr:sl Mehmed Paa'ya

kethüda oldu. S(3nra am vali kayma-

kam olup 1270 de (1853/54) mîrimî-

ran rütbesiyle tzvornik kaymakam
oldu. ewâl 1272'de (Haziran 1856)

Rumeli pâyesiye Hersek mutasarrf

ve Rebi)nale\^-el 1274'de (Ekim-Ka-

sm 1857) Kbns mutasarrf oldu.

1276xla (1859/(0) vefat eyledi. Âlim

ve airdir. Oullar Bavekil Kadrî Pa-



a ile beylerbeyi pâyeli Râsim Pa-

a'dr. (I. 329)

îshak Paa (Çöteizâde) Haputlu-

dur. Ancas brahim Paa^nm vefatn-

da Cemaziyelevvel 1248 'de (Ekim

1832) vezir rütbesiyle Diyarbekir va-

lisi olmutur. Zilks/de 1249'da (Mart

1834) azledilmi ve Safer 1250'de

(Haziran 1834) \ezirligi kaldrlp
Harput'da ikamet ettirilmitir. Birkaç

yl geçince vefat e,dedi. Olu Hasan

Bey'dir(-^). (I. 329:

shak Paazade Çldr valisi olup, I.

Mahmud zamanmcan (1730-1754) L
Mahmud zamanna (1808-1839) kadar

evlâd vezir ve vali olmutur. (IV. 681)

shak Sa'di Çelebi Müneccimba
olup 947'de (1540/41) vefat eyledi.

(I. 324)

shakzâde hak. A-imed Efendi; Arif

Mehmed Efendi; :î^eyzullah Efendi;

Mehmed Efendi; Mislî Ali Efendi; Nur
Mehmed Efendi; Yahya Efendi

tshakzâde III. Ahmed devri (1703-

1730) âlimlerinden Kürt shak Efendi

oullarna denir ki, bir asrdan fazla

sürdü. Ancak me^ âlîden ileri gide-

mediler. (IV. 681)

tskenüeci bak. Mustafa Aa
skender Aa II. f/Iehmed4n (Fâtih)

(hd 1451-1481) ihtisâb aas olup Ka-

bakulak Mescidi'n^ yapt. Vefatnda

oraya defnolunciu. Kabri üzerinde bir

hançer resmi vardr. (I. 345)

skenderAa Sarraf olup bir mescid

yapmtr. (I. 347)

skender Aa Yay abas olup mesci-

di vardr. Kendi ve ei orada medfun-
dur. (L 347)

skender Aa (Yekçem) Yeniçeri-

dir. lerleyerek Receb 1118xle (Ekim

1706) sekbanba olmutur. 1127'de

(1715) azledilip vefat etti. (I. 348)

skender Baba (Karaba) Halveti

eyhi ve ermi saylanlardan olup

Tophane'de eyh idi. 1077'de (1666/

67) vefat eyledi. Karaba Mezarlrn-
da medfundur. (I. 347)

skender Bey Karaca Ahmed Paa'
nn oludur. Savalarda bulundu. Sa-

vata hatas görüldüünden bir aralk

hapsedildiyse de sonralar yine görev

verildi. 920xie (1514) Çaldran sava-

nda ehid oldu. (I. 345; L 193)

skender Bey Barsbay kölelerinden

olup 923'de (1517) Msr'n fetholun-

duu srada Zebid'e giderek Yemen'i

zapteyledi. Sonra Osmanl Devletime

balanp padiah adna hutbe okut-

mu ve kendi adn sonra zikrettirmi-

tir. 927'de (1521) vefat etti. (I. 345)

skender Bey Karamanldr. Kemâl
Bey'den sonra Yemen beyi olup Os-

manl Devletime itaat etmitir. 930 'da

(1524) Cidde beyi Hüseyin Bey bunu
azletti. (I. 345)

skender Bey Ahmed Reis 'in yard-

myla Yemen beyi olup Osmanl
Devletime itaat etti. 943'de (1536/37)

vefat eyledi. Âlimleri sever ve halka

iyi davranrd, (I. 346)

skender Bey Helvacbayd. 953'

de (1546) vefat eyledi. Camii ve mek-
tebi vardr. Mektebinde medfundur.

(I. 346)

skender Bey Dukaginzâdelerden

olup Nesliah Hanm Sultan'm zevci-

dir. 990'da (1582) vefat edip E^aip'de

defnedildi. Mektebi ve ha^Tat vardr.

Olu Mustafa Sun'î Bey III. Mehmed
devri (1595-1603) sonlarna yetimi-
tir. airdir. Torunu Mehmed Bey 1032'

de (1623) vefat evledi. Torunlanndan
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Hasan Paazade Mustafa Bey 104l"de

(1631/32) vefat etmitir. (I. 347)

skender Bey Alâiyeli Bekir Paa'mn

oludur. 1153'de (1740) babas Cid-

de'den stanbul'a dönünce mîrimî-

ranhkla Cidde valisi oldu. Birkaç ay

geçince azledilip sonra paal alna-

rak kapcba oldu. Il69'da (1755/

56) babaki kulu olmutur. Sonra bö-

lük aalklar ve baz görevlerde bulu-

nup I. Abdülhamid devri (1774-1789)

sonlarnda vefat eylemitir. (I. 348)

skender Bey Mihal Beyzadelerden-

dir. (I. 345)

skender Bey Muammer Mehmed
Paa'nn(-^) amcasnn oludur. Ta-

ra mutasarrflarndan olup 1303 'de

(1885/86) emekliyken vefat etmitir.

Olu Kudüs mutasarrflndan azle-

dilmi olan Read Paa'dr. (IV. 503)

skender Bey Erzurumlu Rüdî Pa-

a'nm kardeinin oludur. Batum ve

Kayseri gibi yederde hayli müddet

mutasarrflk etti. Nihayet Bozok mu-

tasarrf iken kidk ba gösterdiinde

zahiresizlikten dolay ahali bask

yapt. Bu yüzden uuamu kaybetti ve

hayli müddet hasta kald. 1304'de

(1886/87) vefat eyledi. Güzel konu-

urdu. Msdzâde Hâlid Efendiye da-

mad olmutu. Olu Read Paa Ku-

düs 'den ma'zuldür. (I. 348)

skender Beyzade hak. Abdürrahim

Efendi

skender Çelebi x\gaçkakan Mescidi

banisi bir debbag olup mescidinde

defnedilmitir. Minberini Kalayczâde

Mehmed Efendi koymutur. (I. 347)

skender Çelebi Maliyeden yetiip

badefterdar olmutur. 921"de (1515)

katledildi. Suçu, Cafer Çelebi olayn

çkarmasyd. (I. 345)

skender Çelebi Maliye ilerinde

bilgili olduundan I. Süleyman (Ka-

nunî) devri (1520-1566) balarnda

badefterdar old.. Frenk brahim Pa-

a sadrazam olunca müstear yerin-

de olup saltanat ^.lerini iyi idare etti.

Sonra aralan bozuldu. brahim Paa,

skender Çelebi'nin öhret ve iktida-

rn çekemedii gibi, o da paann fe-

tihten sonra gururlu tavr ve uygun-

suz davranlarn tenkit ederdi. Rebi-

yülâhr 94rde (Ekim 1534) fetihten

sonra Badad'da paann dedikodu-

suyla katlolundu. Akl, zekâ, tedbir

ve tasarruf sâhibydi. Debdebe ve ih-

tiam mükemmel olup 400 kölesi

vardr. Bunlar saraya alndlar. i-
man Ali Paa, Piyâle Paa, Geylânî Ali

Paa, Behrâm Paa, Hasan Paa köle-

lerindendir. Hatta Ahmed Paa, sadâ-

retinde; "hâlâ rikâb- hümâ^oinda ye-

di veziriz, yedimizin mal ve ihtiam

skender Çelebiye varamaz" derdi.

Bahçesi mehurdu. Simkehane Mes-

cidi bunun olmahdr. (I. 345)

skender Mehrned Bey Râid Meh-

med Efendi'ninC-^) oludur. Hâce-

gândan olup 12l6'da (1801/02) vefat

etti. Üsküdar'da Ayrlkçemesi'ne

defnedildi. (I. 348; II. 351)

skender Paa II. Mehmed'in (Fâtih)

has adamlarndan olup 880^de (1475/

76) Bosna beyi oldu. 885'de (1480)

Rumeli beylerbeyi olup 888'de (1483)

vezir oldu. 890Ma (1485) tekrar Bos-

na valisi ve 894' de (1489) tekrar vezir

oîciu. 904'de (1498/99) üçüncü defa

Bosna valisi olup 912'de (1506/07)

vefat etmitir. Fetihleri çok olup ce-

sur ve gayretliydi. Olu Mustafa Paa
ve Hurrem Paa, torunu Mustafa Pa-

azade Osman Sah Bey'dir. (I. 345)

skender Pa£^. Bostancba, sonra

bevlerbevi, ardmdan ^^ezr olmutur.



I. Selim (Yavu::) devrinde (1512-

1520) vefat etmitir. Gayet obur ol-

mas kusur saylmtr. Galata Mevle-

vîhanesi'nin hân: sidir. (I. 345)

skender Paa Sostancba ve azil-

den sonra kapcba oldu. 962xie

(1555) yeniçeri ajas olup sonra vezir

oldu. Rebi^âilâhir 963'de (ubat-Mart

1556) Msr valisi olup Receb 966'da

(Nisan 1559) az'edildi. Sonra Budin

valisi oldu ve 972xîe (1564/65) azle-

dilip Anadolu /alisi oldu. 974xle

(1566) padiah Sigetvar'a gidince s-

tanbul kaymakam oldu ve ordunun

dönüünde kubbe veziri kald. 978'

de (1570/71) Kbrs'da Magosa'nm

fethine memur clmutur. Fetihten iki

gün sonra göüs hastalndan vefat

eyledi. Kanlca Camiimi yapmtr.
Olu Mehmed Paa'dr. (I. 346)

skender Paa Çerke olup Kabar-

tay kabilesinden dir. Diyarbekir valisi

Husrev Paa'mn kölesidir. Yükselip

kapcba, sonra ça\a.ba ve azil-

den sonra Haleb defterdar ve sonra

Anadolu defterdar oldu. 955'de

(1548) Van Kalesimde kalmak gayet

sakncal olduundan kimse talip ol-

mamken o hizmeti rzasyla üstlen-

mi ve beylerbeyi pâyesiyle kalp

ranllara bü^âik zarar vermitir. Bu-

radan Erzurum beylerbeyi olup ran

ahmn olunu perian eyledi. 958 'de

(1551) Diyarbekir valisi oldu. 972'de

(1564/65) azlolunduysa da 974 xie

(1566/67) Bagdîd valisi olarak Urba-

n itaat ettirmitir. 977'de (1569/70)

Msr valisi oldu. Birbuçuk yl sonra

azledilerek stanbul'a geliinin ardn-

dan 979xla (15''l/72) vefat etmitir.

Kanlca Camii 'ne defnedildi. Cami bi-

tiiindeki mekt:îbi, medrese ve çifte

hamam ina et:i. Baödad'da da bir

cami yapt. AkU, sâlih, kâmil, hakk
yerine getirir, âdil ve cesurdu. Olu
Ahmed Paa'dr. (L 346/47)

skender Paa Tiyaki Hasan Paa'

nm kethüciâsidr. Kanije'de paasyla

bulunup fevkalâde gayret ve yigitiik

göstermitir. Sonra Macar kral refa-

katine memur oldu. Sonra sancakbe-

yi olup 102rde (l6l2) Kanije muta-

sarrf ve 1022 'de (1613) Bosna valisi

olup 1 024 'de (1615) azl ile Ergiri mu-

tasarrf oldu. 1025'de (I6I6) ikinci

defa Bosna valisi oîup ekyann kö~

künü kuruttu ve rütemâne cenkle

mehur oldu. Sonra harbe memur ol-

du ve vezir payesi ihsan olundu. Son-

ra Ö2 valisi oldu. 1028'de (l6l9) ua-
nn gadriyle ehid oldu. Aklh, cö-

mert, tedbirli ve gayretliydi. (I. 347)

skender Paa Enderûnludur. Kap-

cba ve 1025'de (I616) mîrahûr-

ewel oldu. 1028'de (I6l9) azilden

sonra Habe beylerbeyi oldu. Orada

vefat etti. Yiit ve gayretliydi. (I. 347)

skender Paa Gürcü hanlarndan

Zegem Han'n oludur. ran ahmm
enitesi olup Lala Mustafa Paa'ya

balanp Zegem beylerbeyi oldu.

Sonra vefat etmitir. (I. 345)

skender Paa Husrev Paa kölele-

rindendir. Nizamiye askerliinin ku-

ruluunda mümtaz snfa girip az

müddette binba, miralay, 1247'de

(1831/32) mîdivâ, 1253'de (1837/38)

Erzurum feriki ve Kars beylerbeyi ol-

du. Bir-iki sene geçince vefat etti. Ce-

surdu. (L 348)

skender Paazade II. Bâyezid de^-

ri (1481-1512) vezirlerinden skender

Paa'nm evlâddr. I. Süleyman (Ka-

nunî) zamanna (1520-1566) kadar

gözde buldular. Ancak erefleri sü-
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rekli olmad ve adlar unutuldu. (IV.

681)

skenderiyeli2âde bak, Salih Meh-

med Efendi

slâm Bey I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) beylerindendir. Bir

mescid ina eylemitir. (I. 348)

îslâtn Efendi (Küçük) Boluludur.

Kardeine ''Azkara'' denir. Müder-

ris, am müftüsü olduysa da yalnzl-

a çekilmeyi seçti. lOOO'de (1591/92)

vefat etmitir. Dindar ve fakihdi. (I.

349)

slâm Fey2Î Efendi Boluludur. Mü-
derris ve 1284'de (1867/68) Kudüs,

sonra Edirne mollas olmutur. 4 Re-

biyülâhr 1299'da (23 ubat 1882) ve-

fat eylemitir. Haydarpaa'da med-

fundur. lim sahibiydi. (L 350)

slâm Giray Saadet Giray'm kardei-

nin oludur. (I. 349)

slâm Giray Cengiz sülâlesinden

olup Canbek Giray'a kalgay olmutu.

Azilden sonra hapsedilmiti. Can-

bek' in üçüncü hanlnda yine kal-

gay gönderildi. 1040 (1630/31). tarih-

lerinde vefat etmitir. (I. 349)

slâm Giray Han I I. Mehmed Gi-

ray'm oludur. Kardei Gazi Giray'

m

kann istemek bahanesiyle amcas Sa-

adet Giraya isyan eyledi. e\%^âl 938'

de (Mays 1532) onun firarnda kendi-

liinden Krm han oldu. Kardei Öz-

bek Giray' kalgay yapt. Hareketi, Os-

manl Devleti tarafndan beenilmedi

ve Sâhib Giray'm han olarak gönderil-

mesiyle itaat ederek ona kalgay oldu.

Az müddet sonra Bakî Bey hileyle bu

serkei idam eylemitir. Ömti 31 se-

ne, hanl 6 aydr. (I. 348)

slâm Giray Han n Devlet Giray

Han'm oludur. Kardei ÎI. Mehmed

Girayn katlinde, 993^de (1585) K-
rm han olup yeeni Saadet Giray'n

isyann bastrd "^^e hanl elinden

kurtard. Cemaziyele^^^el 996'da (Ni-

san 1588) vefat eyledi. Akkerman Ca-

mii'nde medfundur. Ömrü 54 ve han-

l 3 senedir. Sonunu düünür ve

akllyd. Duada padiahn ismini ön-

ce ve Krm hanlarnn isimlerini son-

ra söylemek bunun güzel eseridir. (I.

348/49)

slâm Giray Haa IH Selâmet Ga-

ray'm oludur. Kardei Bahadr Gi-

ray, han oldukda kalgay oldu. Vefa-

tnda küçük kardei Mehmed Giray

han olunca azl ve hapsedilip Kal'a-i

Sultaniye'de bir müddet oturdu ve

oradan Rodos'a nakledildi. 6A. günü

çarlarak 1054'de (1644) Kmrn ham
olmutur. 10 yl 5 ay han olup

1064'de (1654) velat eyledi. Ömrü 50

yldr. Mutedildi. (I. 349)

slâm Mehmed Aa Enderun'dan

yetiip seferli kethüdas olup Cemazi-

yelev\'el 1210'da (Kasm 1795) silah-

dar- ehriyârî oldu. 5-6 sene sonra az-

ledildi. 1249'da (1833/34) vefat edip

Agayokuu'na defaedilmitir. Olu s-

met Mustafa Bey'cir(-*). (I. 349/50)

slâm Paa Azak muhafz iken birkaç

parça kale alp h'.zmet etti. Kefe' de,

olu Çerke Aa'nm zulmü haber ve-

rildiinde buna alfolunarak, Zilka'de

1053'de (Ocak 1044) katledildi. Kesik

ba Karacaahmefde medfundur. Ce-

sur, gayretli ve dindard. (I. 349)

slâm Paa Tatardr. Krm han ma-

iyetinde bulunarak 1103'de (1691/

92) mîrimîranlk /erilmitir. 11 07 'de

(1695/96) Nigbolu mutasarrf olup

savalarda bulunarak Mara ve sonra

1117'de (1705/06) ehrizor ve a'bân

1122'de (Ekim 1710) Adana beyler-



beyi oldu. Muharrem 11 23 'de Cubat-

Mart 1711) vefat eylemitir. (I. 349)

slâm Paa Nizamiye Ordusu 'nun

kumlusunda askere girenlerden olup

yükselerek 1264'de (1848) 4. Orduya
piyade miralay cldu. Sonra mîrivâ

olarak 3- Ordu'ya gönderilmiti. 1278

balarmda (186l ortalar) vefat eyle-

mitir. (L 350)

îsH hak. Abdî Efendi (Sisli)

smail (Halife) (Hac) Tersane-i

Amire'de mimarba olup 10 Cemazi-

yelâhir 1205'de (14 ubat 1791) vefat

etti. Doymazdere'de medfundur. (I.

373)

smail (Seyyid) Kasm b. Muham-
med Alevfnin oludur. Yemen ima-

m olup 1087'de (1676) vefat etmitir.

(I. 354)

smail Aa Enderûnludur. Mîrialem

olup 936 'da (1529^0) yeniçeri aas
oldu. 937^de (1530/31) ayrld. Sonra

vefat etti. (I. 351)

smail Aa Enderun'dan yetiip 1020'

de (l6ll) rikâbdsT- ehriyarî oldu.

102,1 'de (l6l2) mîrialem olup sonra

yeniçeri aas oldu. 1022'de (I6l3)

ayrld. Azledilmi olarak vefat eyle-

mitir. (I. 351)

smail Aa Serhad aalarndan olup

1026'da (I6l7) vefat eylemitir. Aksa-

ray civarnda mescidi ve mahallesi

vardr. Orada defnedildi. Olu Meh-
med Efendi'dir(->), Bunun olu Mus-

tafa Efendi 'dir(-^). Bunun olu Sâdk
Mehmed Efendi'di.-(-^). (I. 351)

smail Aa Malat\"aldr. Sarayda ye-

tiip bâbüssaâde aas olmutur.
1031 'de (1622) dârüssaâde aas ol-

du. 1032 balarnda (1622 sonlar) az-

ledilip Malatya'ya sürüldü. Orada
1045'de (1635/36' vefat eylemitir.

Akaalardan bu makama nail olanla-

rn sonuncusudur. Üsküdar'da Aa
Mescidi ile Ayasofya'da bir tekke

yapmtr. (I. 352)

smail Aa Kara Mustafa Paa'nn
telhiscisi olup babaki kulu oldu. Si-

lahdar aas olarak 1094'de (1683)

azledildi ve sonra vefat etti. (I. 354)

smail Aa Türkmen aas ve azil-

den sonra 1103'de (1691/92) cebeci-

ba olup 1105 'de (1693/94) katlolun-

mutur. Edirnede Üç erefeli Cami'de

defnedildi. (I. 355)

'

Istnail Aa Yeniçeridir. Biri 11 15 'de

(1703/04) olarak iki defa seksoncu-

ba ve sekbanba oldu. 1123'de

(1711) vefat edip Karacaahmet'e def-

nedildi. (I. 359)

smail Aa Enderun'dan yetiip çu-

kadar- ehriyarî oldu. 1125'de (1713)

mîrialem olup sonra vefat etti. (I. 359)

smail Aa îzmirlidir. Damad- padi-

ah Hasan Paa'nn(->) kethüdâsyd.
Zevk ve elenceye dükündü. Paa-
nn vefatndan sonra Sinop'ta kale-

bend edilip Muharrem 1127'de (Ocak

1715) katledildi. (ÎI. 147)

smailAa Damad brahim Paa'nm
mensuplarndan olup selâm aas ve

sonra kapclar kethüdas oldu. Ce-

maziyele\^^el 1139'da (Ocak 1727)

ça\njba oldu. Il43'de (1730) efen-

disinin iktidarnn son bulmasyla az-

ledildi ve sonra vefat etti. (I. 36 1)

Ism^ail Aa ehid Ali Paa'nm harem
kethüdas ve kapcba, e\^^âl 1127'

de (Ekim 1715) sadâreti srasnda ça-

vuba olmutu. e\^-^âl 1128'de (Ey-

lül-Ekm 1716) azledildi ve sürüldü.

Sonra yine bu hizmetlerde çalt. 20

Rebi^rülâhir 1144'de (22 Ekim 1731)

vefat edip Karacaahmet'e defnedil-

mitir. (I. 361/62)
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ismail Aa Topçu Ocagrndan yeti-

ip ll43'de (1730/31) topçuba oldu.

Uzun süre bu görevde kald. 1152'de

(1739/40) Belgrad muharebesinde

vefat etti. Tophane civarnda iki çe-

mesi vardr. (I. 363)

smailAa Yeniçeri olup zaarcba
oldu. Rebi^âile^-A^el T15rde (Haziran-

Temmuz 1738) kul kethüdas olarak

Nemçe ve Rusya harplerinde bulun-

du. 1157'de (1744) vefat eylemitir.

Üsküdar'da nedfundur. (L 364)

smail Aa Hüseyin Aga'nm (v.

1060)(-+) oludur. Bostanc odabas
olup 1124'de (1712) vefat etmitir.

Bunun olu Haseki Ahmed Aa
ll62'de (1749), dieri Hac Mustafa

Aa 1168'de (1754/55) vefat ederek

Üsküdar'da Nuhkuyusuma defnolun-

dular. (L 191/92)

smail Aa Serme^^^e-i hassa olup

1178'de (1764/65) vefat etti. (I. 367)

sraail Aa Yeniçeri olarak srasyla

sekbanba ve 1188 "de (1774) yeniçe-

ri aas olup Cemaziyelâhir 1189'da

(Austos 1775) azledilerek Gelibo-

lu'ya gönderildi. Orada vefat eyle-

mitir. (I. 368)

smail Aa Enderun'dan yetiip ri-

kâbdar- ehriyârî makamm elde ey-

lemi, saraydan çknda kapcba-
lk verilmi, sonra s ilahdar aas ol-

mu ve 1 Ramazan 1197'de (31 Tenv

muz 1783) vefat etmitir. Seyitahmet-

deresimde medfundur. Cânibî Ali

Efendiye damad olmu bir keman-

kedi. Esi Hadice Hann 12l6'da

(1801/02) vefat eylemitir. (I. 369)

smtail Aa Muharrem Aga"nn(->)

oludur. Cebeci Oca bahalifesi

olup 1203xle (1788/89) vefat etti. Üs-

küdar'a defnedi imistir. (IV. 99)

smailAa Nakkalja olup Rebiyü-

lewel 1205^de (Kasm 1790) vefat et-

ti. Üsküplü'de medfmdur. (I. 373)

smail Aa Baçavu iken Safer

1203'de (Kasm 1788) cebeciba ol-

du. Azilden sonra 1 Ramazan 12l4'de

(27 Ocak 1800) vefat etti. Haydarpa-

a'da medfundur. (I. 374)

smailAa Hasodadan çkp silahor

oldu. Cemaziyeievvcl 1218'de (Agus-

tos-Eylül 1803) vef^^t etti. Karacaah-

met'de medfundur. H. 374)

smail Aa Cebenane Ocamda
ikinci kethüda olarak 1220'de (1805)

vefat eylemitir. Üsküdar'da medfun-

dur. (I. 376)

smailAa Kayserilidir. Cebeci Oca-

ndan yetiip cebeciba olmu ve

122rde\l80ö) a;lediHp 1222'de

(1807) ikinci defa cebeciba olup ay-

rldktan sonra 16 Cemaziyele\"\^el

1224'de (29 Haziran 1809) vefat edip

Kouyokrnda defne dilmitir. Olu
Yakub Efendi'dir(-^). (L 376)

sm.ail Aa Kapcbayd. Damad-
ehriyârî Se^yid Ahmed Paa'nn(~>)

kethüdas okp 122'''de (1812) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. (I. 275)

smailAa Sivasld .r. lerleyerek ka-

pcba olarak Bo^z nâzn ve 1223'

de (1808) tersane enini olup kapdan

kaymakam oldu \^e idaresizlii anla-

lp Safer 1224'de (Mat-Nisan 1809)

ayrld. Sonra Edirne bostancbas
ve 1228'de (1813) oabaki kulu oh

mutur. Azledilmi olarak 123
3
'de

(1818) vefat edip Ayrlkçemesine
defnedildi. (I. 377)

smail Aa Yenice :i Ocagrndan ye-

üip kul kethüdas ac 1237'de (1821/

22) yeniçeri aas oldu. 23 Muharrem

1238"de (10 Ekim 1822) azledildi.



ewâi 124l^d- (Mays 1826) Bâb-
âlî^clen kendisine seraskerlik arzoîun-

duysa da kabul etmeyip bota kald.

Birkaç ay sonra vefat etmitir. (I. 379)

smail Aa Yeniçeri Ocamdan ye-

tiip sekbanbaî olmutu. 1241 'de

(1825/26) kapcba olmu ve sonra

vefat etmitir. J. 379)

smailAa K^valaldr. Kapcba ve

1246'da (1830/31) Filibe muhassl,

sonra Drama nâzn olup Muharrem
1259'da (uba: 1843) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. Damad sudûrdan

Mustafa Âsim. Efendi'dir. Oullar
Mustafa Bey ve Âsim Bey miiltezim-

diler. (I. 380/81)

smail Aa Kadköylüdür. Silahor-

lükten haseki, sonra kapcba olup

1242^de (1826/27) babaki kulu ol-

mutur. Sonra baz hizmetlerde bulu-

nup azledilmi olarak 3 Receb 1266"

da (15 Mays 1850) vefat etmitir. Ay-

rhkcesmesimde medfundur. Yann-
da yatan kardei Ahmed Aga, 1256'da

(1840) vefat evlemitir. (I. 381)

smail Aa (Çanigirzâde) (Hac)
Kapcba olup ll67'de (1753/54)

vefat etti. Üsküdar'da medfundur. (I.

365)

smail Aa (Çelebi) ehrî zzet Pa-

amn kayn olup ad geçen paann
ilk sadâretinde kapcba olarak iler

kartrm ve enitesinin ayrlmasna

sebep olmutur. 1196'da (1782) ikin-

ci sadâretinde arpa emini olup bu de-

fa da enistesivle birlikte azledildi.

Sonralar baz. bölük aalna nail

olup 1225'de (1810) humbaracba
vekili ve 122"'de (1812) lagmcba
ve 1228'de (1813) silahdar aas oiup

harpde vefat etmitir. (I. 377)

smail Aa (Hac) Arpaclar kethü-

das idi. Çingenefnn"nda bir mektep

yapmtr. 1050'de (1640/41) vefat

eden Dyarbekirli Seyyid Feyzullah

Efendi, ki ilahiyat sahibidir, bu mek-

tebi zaviye yapmtr. (I. 351/52)

smail Aa (Hac) Hadice Sultann

baltaclar kethüdas oiup ll65'de

(1752) vefat etti. Tokiudedeye defne-

dilmitir. Orada hayrat vardr. (I. 364)

smail Aa (Hac) Duhânî olup

1180 (1766/67) tarihine doru vefat

etmitir. Hac Mehmed Efendi Mesci-

di yannda bir mektep ina eylemi-

tir. (I. 367)

smail Aa (Hac) Kapcba olup

1176^da (1762/63) veznedar olmu ve

17 Muharrem 1189'da (20 Mart 1775)

vefat etmitir. Üsküdar'da defnedildi.

(I. 367)

smail Aa (Hac) Yeniçeri Ocan-
dan yetiip stanbul aas ve 1201 'de

(1786/87) surre emini ve 1203 'de

(1788/89) sekbanbaî oldu. Bu hiz-

metten azilden sonra vefat etmitir.

(I. 372/73)

smailAa (Hac) Cebeciler baket-

hüdâs olup Muharrem 12 18 'de (Ni-

san-Mays 1803) vefat ederek Üskü-

dar'a defnoiunmutur. (I. 374)

smail Aa (Hac) Cebeciler Oca-

mdan yetiip ocak kethüdas ol-

mutu. 1218'de (1803/04) vefat eyle-

mitir. (L 376)

smail Aa (Hac) Sipahiler Oca-

mdan yetiip ocaa kethüda olmu
ve 27 Receb 1222'de (30 Eylül 1807)

vefat ederek Erikap'ya defnedilmi-

ür. (I. 376)

smail Aa (Hac) Erzurumlu Ab-

dürrahim Paa'nm kethüdas olmakla

kapcbahk verilmiti. Bu senelerde

(1820'ler) vefat etti. (I. 378)
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smail Aa (Hac) zmirli Sâih Pa-

a'nn yeeni olmakla kapcba ol-

mutur. Bu senelerde (1820'ler) vefat

etti. (I. 378)

smail Aa (Lala) Saraydan yetiip

lala olmutu. Sonra bamusâhib oldu.

Rebiyülâhr 1119'da (Temmuz 1707)

nâibülharem olarak çera edildi.

Orada vefat eyledi. (I. 358/59)

smailAa (Mühürdar) (Hac) Vü-

zerâ hizmetlerinde bulunup mühür-
dar olmakla bu ad ald. Kapcba
olup 2 Receb 1238'de (15 Mart 1823)

vefat etti. Üsküdar'da medfundur. (I.

378)

smail Aa (Reislizâde) Kapcba
olup 1178'de (1764/65) vefat etti. (I.

367)

tsmaÜ Aa (Seyyid) (erifzâde)

Orann ileri gelenlerinden olarak Ha-

leb muhassl olmu ve kapcbalk
ihsan buyurulmutur. Bu senelerde

(18201er) vefat etmitir. (I. 378)

smail Aa (eyhzâde) Tarada
voyvoda olmu ve kapcba olarak

1200'de (1786) vefat etmitir. Atik Ali

Paa'da medfundur. (I. 371)

smailAa (Taslak) Enderun'da ye-

tiip srasyla çukadar- ehriyârî ol-

du. llOrde (1689/90) mîrahûr- ev-

vel olup 1104'de (1692/93) ayrld ve

sonra vefat etti. (I. 356)

smail Aa (Tirsînklolu) Rus-

cuk'da sivrilerek derebeyi oldu.

1206'da (1791/92) fermanl olmakla

firar etti. 1212'de (1797/98) kapcba-
lk verilip 122T'de (1806) Rusçuk'ta

çiftliinde çengi oynatrken hasmlar
frsat bulup katleylediler. Mehur zâ-

limlerdendi. Yerine Bayrakdar Mus-

tafa Aa kâim oldu ki, mehur ''Alem-

dar Mustafa Paa" bu zattr. (I. 375)

smail Aa (Uzun) Sarayda yetiip

hazinedar olmutur. 1102'de (1690/

91) dârüssaâde aas olup Receb

1103^de (Mart-Nisan 1692) azledildi.

Zamann sadrazam Ali Paa'mn sür-

günlere mahsus arabasn, saraya bu-

nu sürgün için göndermesi edebe ay-

kr olduundan padiah gazap buyu-

rarak o araba ile Ali Paa 'yi sürmütür.

il Mustafa'nn (hd 1695-1703) tahta

çknn ardndan bu abadan bin ke-

se geri alnmtr. Sürgünde vefat etti.

(L 356)

smail Aazâde bak. Mehmed Efen-

di; Sâdk Mehmed Efendi

smail Âsim Efendi (Çelebizâde)

Ricalden Küçük Çeleoi Mehmed Efen-

di'nin oludur. 1120Me (1708) müder-

ris olup eyhülisâm smail Efendiye

damad olmutur. Rebiyülev^^el 1145'

de (Eylül 1732) Yeniehir mollas,

1152'de (1739/40) Bursa mollas, 1157'

de (1744) Medine kads ve Zilka'de

ll6rde (Ekim-Kasm 1748) stanbul

kads olup e^^^âl ll62'de (Eylül-

Ekim 1749) azledilmi, Muharrem
ll69'da (Ekim 1755) Anadolu payesi,

Ramazan 117rde (Mays 1758) Ana-

dolu kazaskeri ve 1172'de (1758/59)

Rumeli payesi olmutur. O sene Zil-

ka'desi balarnda (Haziran 1759) ey-
hülislâm oldu. 28 Cemaziyelâhir 1173'

de (l6 ubat 1760) vefat etti. Namaz-
n Ayasofya eyhi xlp stanbul'da

Yüksekkaldrm'da defnedilmitir.

Her fende mahir, üç dilde nazm ve

nesre kadir olup kitap toplamaya he-

vesliydi. Mevlevi ve Divan sahibi air-

dir. Olu Es'ad Mehmed Efendi'

dir(->). (L 366)

smail Besim Efendi stanbulludur.

Devriye müderrisi ve mollas olduk-

tan sonra Zilka'de 125rde (ubat-



Mart 1836) Selanik mollas olmutur.

Ardndan vefat etti. Olu brahim Ed-

hem Efendi'dirM. (L 380)

tstaail Bey Elmas Mehmed Paa'nn
kardei Mustafa Paa'nn olu olup

müderris ve 1138'de (1725/26) Üskü-

dar mollas olmutur. Il45'de (1732/

33) vefat etti. "Elmas Paa Birsfderzâ-

desi" diye mehurcu. (I. 362)

smail Bey Sakzldr. Derya beyle-

rinden olup bu senelerde (1760'lar)

vefat etti. (I. 366)

smail Bey Kel Amed Paa'nn(">)

oludur. Rebiyülâhr 1185'de (Tem-

muz-Austos 1771> Kudüs mollas ol-

du. Daha sonra vefat etmitir. (I. 368;

I. 247)

îsmaÜ Bey Akden:.z çekdiri beylerin-

den Hasan Bey1n("+) oludur. Bu da

beylerden olup 1191'de (1777) vefat

etti. Çürüklük'e gömüldü. (lî. 156)

smail Bey Hascias Ahmed Pa-

a'nn(-^) olu olup 1192'de (1778)

vefat etti. Haydarpaa'ya defnedildi.

(I. 259)

smail Bey Silahdar- ehriyârî Ali

Aga'nm oludur. Hasodadan kapc-
balkla çera buyurulmu ve

1203^de (1788/89) vefat eylemitir.

Üsküdar'da medfu dur. (I. 371)

smail Bey Sirozludur. Beldenin e-
rafndan olduundan 1202 (1787/88)

harbinde bulunarak haysiyet, nüfuz,

mal ve kudret ile Rumeli'de ayhu'l-

âyân oldu. 1223xle (1808) Alemdar

Mustafa Paa'nn sadâretinde ayanla-

rn istanbul'a dave : edildii srada bu

da gelip Kâthane mazbatasn imza

eylemiti. O sene Selanik mutasarrf

olup 1228'de (1813) vefat etmitir.

Sadk ve dindard. Olu mehur Yu-

suf Paa'dr. Dier olu Mehmed Tâ-

bir Bey'dir(-»). Abdullah Muhib Bey

ve Nazif Bey torunlarndandr. (I.

377)

smail Bey Mektûbî-i sadâret hulefâ-

smdan olup hâcegândan olmutu.

Çeitli görevlerde bulunup 1236'da

(1820/21) Bursa mukataacs olmu-
tur. Sonra vefat etti. (I. 378)

smail Bey Tosyaldr. Bahriye mü-

hendislerinden olup sermimar olmu-
tu. 11 Zilka'de 1288'de (22 Ocak 1872)

vefat etti. Tersane ardnda medfun-

dur. (I. 384)

smaü Bey Sâdk Mustafa Bey'in(->)

oludur. Müderris olup Ramazan
1250'de (Ocak 1835) vefat etti. Atas

brahim Efendi'nin yaknma defne-

dildi. (III. 195)

smail Bey Derya beylerinden bra-

him Paa'nn oludur. Enderun'dan

yetiip cebeciba olmutu, e\^^âl

1153'de (Ocak 1741) azledilip Geli-

bolu'ya sürüldü. Sonra affedilerek hâ-

cegândan olup Gelibolu Bamthanesi

nâzn olup evval ll67'de (Temmuz-

Agustos 1754) piyade mukabelecisi

oldu. Sonra vefat eylemitir. Olu
Mustafa Sabit Bey gençken vefat et-

mitir. Murad Paa Camii'nde med-

fundur. Onun büyük olu Yekçem
Ahmed evki Bey, II. Mahmud devri

(1808-1839) balarnda vefat eylemi-

tir. Olu Mehmed Nurî Bey bedestânî

idi. 1257'de (1841) vefat edip Aksa-

ray'da defnedilmitir. Mustafa Beyin

küçük olu Abdülkerim Bey'dir. Kz
Nefise Hanm bu kitabn yazarnn

babasnn annesidir. (I. 365/66)

smail Bey Eski süvari askerlerinden

olup miralay iken 1258'de (1842)

Kastamonu'da vefat etmitir. (I. 380)

smail Bey Anadolu Ordusu meclis

azas ve miralay olup ev\^âl 1277'de

(Nisan 1861) vefat etmitir. (I. 383)
•
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ismail Bey Anadolu Ordusu redif

miralay olup Receb 1277"de (Ocak-

ubat 1861) vefat etmitir. (I. 383)

smail Bey stanbulludur. Önceleri

maliye kâtiplerinden olup Msrhzâde
Hâlid Efendiye damad ve zevcesinin

vefatmda Hasib Paaya damad oldu.

Bu akrabalktan dolay 127rde

(1854/55) Feshane müdürü olmu ve

1273'de (1856/57) ulâ sânîsiyie Mec-

lis-i Vâlâ azas olup 1274'de (1857/

58) ulâ evveli olmu ve 1275 'de

(1858/59) meclis azalgmdan affedil-

mitir. Sonra kap kethüdas olup se-

nelerce bu hizmette bulundu. Zilhic-

ce 1305'de (Austos 1888) vefat eyle-

mitir. Ya 80 'e yakn ve doru bir

adamd. (I. 387)

smail Bey Maliyeden yetiip maliye

müfettii kadar olmutu. 13 Cemazi-
S16 yelâhir 1306'da (14 ubat 1889) vefat

etmitir. (I. 387)

smail Bey Nailî Mustafa Paa'
nn(-») damaddr. Bâlâ ricalinden ve

Mahkeme-i Temyiz azasndan iken

1315'de (1897/98) vefat etmitir. (IV.

481)

smail Bey Kastamonu beyi brahim
Bey'in oludur. Babas yerine bey ol-

du. Ancak küçük kardei Kzl Ah-

med Bey, Osmanl Devletî 'ne sna-
rak Mahmud Paa ku\'^-^etiyle bunu
azlettirip yerine vali olmutur. Buna
yeteri kadar haslar ihsan edildi ve ye-

rinde brakld. Bir aralk Bolu beylii

verilmi ve orada vefat eylemitir. (I.

350)

smail Bey (Hac) Livadyal Hasan

Paa'nn olu Arbozlu Ahmed Paa'

nm oludur. Müderris olup Arboz'a
muharrir oldu. 1248'de (1832/33) Üs-

küdar payesi, ardndan bilâd- ham-

se, Mekke payesi ve 1254'de (1838)

stanbul payesi oldu. Safer 1256'da

(Nisan 1840) vefat edip Unkapanrna
defnedildi. Oullar Ali efik Bey,

evket Bey, Mehmed Bey ve brahim
Bey'dir. Bunlardan Mehmed Bey ve

brahim Bey Sofya taraflarnda vefat

etmilerdir. Bunlardan torunlar var-

dr. Mehmed Bey'in olu Nurî Paa
ve brahim Bey'in olu Mazhar Paa
ve damad Kemâl Bey'dir. (I. 380)

smaÜ Bey (Hâftz) Kalemden yeti-

ip hâcegândan olmu ve çeitli gö-

revlerde bulunarak 9 Cema2iyele\^-"el

1233'de (17 Mart 1818) vefat eylemi-

tir. Karacaahmet'de medfundur. (I.

377)

smail Bey (Karakazâde) Kapc-
ba olup 1114 (1702 ''03) tarihinden

sonra vefat etmitir. (I. 358)

smail Bey (Seyyid) Tersanede yeti-

ip liman reisi olmu ve birkaç sene

sonra ayrlp 1251 'de (1835/36) vefat

eylemitir. Kasmpaa da Doymazde-
re'de medfundur. (I. r 79/80)

smail Bey (Sultanzâde) Safiye Sul-

tanzâde Mehmed Pasa'nm oludur.

1151 Zilka'desinin 10. Çaramba gü-

nü saat lO'da (19 ubat 1739) doup
1201 senesi o ayn o günü (24 Aus-
tos 1787) o saatinde vefat etmitir.

Beikta'da dedesinin yannda med-
fundur. Kardei meczup Ahmed Bey,

7 Muharrem 1217^de (10 Mays 1802)

vefat etmitir. Beikta'da aile mezar-

lnda medfundur. Olu Dâni Meh-

med Bey'dir. (I. 373)

smaÜ Beyzade bak. Nazif Almed
Bey

smail Binti Efendi (Osmanzâde)
Hüseyin Efendi'nin oludur. Sadaret

mektûbî kalemine g:.rip müme\-yiz



olmutur. Hâcegânlix mesleine gire-

rek 1237'de (1821/22) küçük kale

tezkirecisi, 1243^de (1827/28) haslar

mukataacs, 1244'de (1828/29) sal-

yana mukataacisi olmutur. 1249'da

(1833/34) vefat etti. E^öip'e defnedil-

di. (I. 379)

smail Dede Mevlevi ariflerinden ol-

makla II. Mahmud zamannda musâ-

hib olup Sultan Abdülmecid devri

(1839-1861) sonlarmda vefat etmitir.

Usûlü kadar sadâs güzel olup mûsi-

kîde hüner sahibiydi. Beste ve ark-
lar makbuldür. Kzmm olu Rifat

Bey de dedesi gibi hünerli olarak ser-

müezzin-i pâdiâh ve miralay olmu,
zamann en mehur mûsikî hocala-

nndandr ve hâlen hayattadr. (I. 381)

smail Dede (ârih-i Mesnevi) An-

karaldr. stanbufa geldi ve Mevlevî

olup bir aralk Galata Me^devîhane-

slinde Mesnevîhân oldu. Sonra Abdî

Dedemin yerine oraya eyh olmutur.

1040^da (1630/31) vefat eyledi. Tek-

kede medfundur. Bilgili, dindar, der-

vi ve edipdi. 1030Via (l621) ortaya

çkan Mesnevinin yedinci cildi bunla-

rn tasdikiyle revaç bulmutur. Mes-

neviyi erbetti. Yerine Âdem Dede,
1063 'de (1653) Arzî Mehmed Dede,

sonra Dend Dede, vefatnda 1087'de

(1676) Gavsî Mehmed Dede, 1108'de

(1696/97) Nâyî Osmc.n Dede, ll42xie

(1729/30) olu Abdülbâkî Dede,

ll64^de (1751) emseddin .Mehmed
Dede, 1184'de (177C/71) Agâh Meh-
med Dede, o sene vefatnda sâ De-

de, 1185'de (1771/72) vefatnda ogiu

Sâdk Dede, 1186^da (1772) Mûsâ De-

de, 1191'de (1777) Kahire Mevlevîha-

nesi eyhi Abdülkadr Dede, 1192 'de

(1778) Açba Hüseyin Dede, 1196'

da (1782) vefatnda Ömer Semahat

Dede, 1197'de (1783) müderrislerden

Bakkaizâde Ali Dede, 1201'de (1786/

87) azlinde ikinci defa Semahat Dede
ve 1203'de (1788/89) Nu'man Bey ve

1204^de (1789/90) tekrar Bakkaizâde

Ali Dede ve 1205'de (1790/91) vefa-

tnda mehur air Gâlib Dede, 1212'

de (1797/98) Ruhî Dede ve 1230'da

(1815) vefatnda Mahmud Ümid De-

de, 1232'de (1817) vefatnda Kudre-

tullah Dede ve 1295'de (1878) vefa-

tnda olu Atâullah Dede Efendi tek-

keye eyh oldu. (I. 352)

smail Efendi in'anldr, Üstad Ce-

lâieddin Dev^^anî ve eyhi Abdullah

Nakibendî'dir. eyhinin vefatmdan

sonra hacca gidip sonra Mekke'de
yedeti. II. Bâyezid devrinde (1481-

1512) Anadoluya gidip Nakibendî
tarikatini yayd. Mekke'de Beyzâvîve

Buhar okuttu. 96rde (1554) vefat

eyledi. Vakur, alçakgönüllü olup her-

kesi eit tutard. (L 351)

smail Efendi Amasyaldr. Müder-

ris, Diyarbekir, Badad ve Mekke
mollas oldu. a'bân 1026'da (Aus-
tos l6l7) vefat eyledi. Keskindede

kabristannda medfundur. Dersiam,

fâzl ve doru idi. (I. 351)

smail Efendi Kzanlkldr. Alâed-

din Hasann oludur. Hüdâyî Mah-
mud Efendimin müridiydi. Filibe'de

babasnn tekkesine eyh oldu. 20 se-

ne sonra hacdan dönüünde stan-

bul'a gelip padiahn iltifatna mazhar

olarak Halil Paa ve Küçük Ayasofya

camilerine ve sonra Bayezid Camii'

ne vaiz olmutur. 1045^de (1635/36)

Büyük Ayasofya vaizi oldu. 105 2'de

(1642) vefat eyledi. Ermi savilanlar-

dand. Çukurhamam'da medfundur.

\\tpazari"" diye öhret ald. Olu
Ümidî Ahmed Efendi, halifesi ve da-
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mad dier Ahmed Efendi vefatlarnda

yanma defnedilmilerdir. (I. 332/53)

ismail Efendi Erzurumlu Murtaza

Efendi^nin oludur. Müderris iken

1093'de (1682) vefat eyledi. Güzel

ahlâk sahibidir. eyhülislâm Feyzul-

iah Efendi'nin daysdr. (L 354)

smail Efendi Miftâhîzâde Ahmed
Efendi'nin(-^) kzmm oludur. Dede-

sinin 1072^de (1661/62) vefat üzeri-

ne ah Sultan Tekkesi 'ne eyh olup

1097^de (1686) vefat etti. (I. 220)

smail Efendi Kayserilidir. Müderris,

Diyarbekir mollas oldu. Orada 1097'

de (1686) vefat eylemitir. (I. 354)

smail Efendi Lâz Mehmed Aga'nm

oludur. Müderris olup Zilka'de 1099'

da (Eylül 1688) evinde öldürülmü

olarak bulunmutur. Güzel ahlâk sa-

hibiydi. (I. 354)

'

smail Efendi Müderris olup Zilhic-

ce llOO'de (Eylül-Ekim 1689) vefat

eyledi. (I. 354)

smail Efendi Ricalden olup yeniçe-

ri kâtibi olmutur. Azilden sonra

llOl'de (1689/90) Bursa'da katledil-

di. (I. 355)

smail Efendi Vaiz îvâz Efendinin

oludur. Müderris, emekli oldu. 15

Zilhicce 1115'de (20 Mays 1704) ve-

fat etti. (I. 358)

smail Efendi zmididir. Müderris,

Ünye, Manisa ve 1115'de (1703/04)

zmir mevleviyetlerinde bulunmu-

tur. 1118xle (1706/07) vefat etü. Fâ-

zl, vakur, edipdi. (I. 358)

smail Efendi Bigadiçlidir. Bursa'da

vaiz ve müderris olup 11 22^de (1710)

vefat eylemitir. (I. 359)

smail Efendi Erzurumludur. Mü-

derris iken 15 Cemazivelevvel

1123'de (1 Temmuz 1711) vefat eyle-

mitir. (I. 359)

smail Efendi Müderris ve Selanik

mollas olup Safer ll40'da (Eylül-

Ekim 1727) vefat etti. Fâzld. (I. 361)

smail Efendi Zengin bir zat olup

ll45'de (1732/33) vefat eylemitir.

Eyüp'de bir Nak:bendî dergâh yap-

makla adn brakt. (I. 362)

smail Efendi Hüseyin Paa'nm kay-

n ve Süleymaniye aznâmecisi olup

1150^de (1737/38) vefat ederek Üs-

küdar'a defnedildi. (I. 363)

smaÜ Efendi K^astamonu'da Kara-

yüzü köylü Ali'nin oludur. stan-

bul'a gelerek sadâret mektupçu kale-

mine girdi. 1129'da (1717) sadâret

mektupçusu ve ll43'de (1730/31) re-

isülküttab oldu. 10 a'bân ll49'da

(14 Arahk 1736) :evkiî oldu. 1151'de

(1738/39) hacca gitmeye memur ol-

du. Orada bulunan su yollarnn ta-

mirine emir alrt. Hacdan sonra

Medine'ye gidip 1153^de (1740) 63

yanda vefat eylemitir. Bakî'de

medfundur. Yumuak huylu, sâlih,

doru idi. Kurunlumahzen'de çeme
ve mektebi, Hocapaa hariminde me-

zarlk ve baz mescitlerde cihat var-

dr. (I. 363/64)

smail Efendi Maliyeden yetiip def-

terdarlkla taralarda gezerdi. Bosna'

dan azledilmi o'.arak ll54'de (1741)

vefat etmitir. Nianta'nda eyh me-

zarlnda medfundur. (I. 364)

smail Efendi "Jsküdaidr. Mirza-

zâde Mehmed Efsndi'nin kz kardei-

nin oludur. Müderris, molla olup

Medine kads oldu. 1 a'bân ll60'da

(8 Austos 1747) stanbul kads olup

Zilka'de'de (Kasm) aynld. Il62'de

(1749) vefat etti. Üsküdar'da days-



nn yanma defnecilmitir. Olu Sâdk
Mehmed Efendi xiir(-^). Torunlarn-

dan biri Hamduilah ReTet Efen-

di'dirC-^). (I. 363)

smail Efendi Mekke kads Aazâ-
de Mehmed Efendi 'nin oludur. Ka-

lemden yetiip hâcegândan olup

11 58'de (1745) küçük ruznâmeci ve

11 61 'de (1748) piyade mukabelecisi

ve 11 66'da (1753) ikinci defa piyade

mukabelecisi olup sonra vefat etmi-

tir. (I. 365)

ismail Efendi Kastamonuludur. Mü-
derris ve dersiamd. Cemaziyelâhir

1180'de (Kasm 1766) vefat etmitir.

(I. 368)

smail Efendi i:32'de (1720) vefat

eden eyhzâde H'..c brahim Aga'nm
olu olup hâcegândan oldu. 118rde
(1767/68) Haremeyn muhasebecisi ve

yallk döneminde kk- sâlis defter-

dan olup 1185'de ';i771/72) vefat etti.

Haydarpaa'da medfundur. (I. 368)

smail Efendi Mukimzâde'nin da-

mad olup müderris ve îzmir mollas

olmu ve Rebiyüle^^el 1186'da (Ha-

ziran 1772) am iT.ollas olup azilden

sonra vefat etmitir. (I. 368)

smail Efendi Ebû shakzâde Said

eyhî Mehmed Efendi'nin(-^) olu-
dur. Müderris iken 1192'de (1778) ve-

fat etmitir. (III. 30)

smail Efendi eyh Ahmed Efen-

di'nin olu bir eyh idi. 1195'de

(1781) vefat edip Sütlüce"ve defnedil-

di. (I. 369)

smail Efendi Tosyaldr. Müderris,

Lefkoe ve 1200''de (1786) Sofya mol-

las olup bu senelerde vefat etmitir."

(I. 372)

smail Efendi Eiâcegândan Ömer
Efendi nin oludur. Kalemden yetiip

hâcegândan küçük kale tezkirecisi ve

120rde (1786/87) piskopos mukata-

acs oldu. Sonra vefat eylemitir. (I.

372)

smail Efendi Maliye kalemlerinden

yetiip halife olmutu. 1200'de (1786)

hâcegânlkla birden defterdar- kk-
ewel oldu. 28 ewâl 1200=de (24

Austos 1786) ayrld. 8 RebiyüleAa^ei

120rde (29 Aralk 1786) rikâb- hü-

mâyûn defterdar oldu. e\^^âl 1202'

de (Temmuz 1788) hasta olmasyla

azledildi. 1203^de (1788/89) tekrar ri-

kâb- hümâyûna defterdar olup bir-

iki ay içinde vefat etmitir. Olu rical-

den mehur Hac brahim Efendi'dir.

(I. 371/72)

smail Efendi Gelenbevîdir. Mestçi-

zâde Osman Efendi ve Ayakl Kütüp-

hane Mehmed Efend'den ders gör-

mütün Hendese ve hikmet de tahsil

edip mantkdan ve dier ilimlerden

risaleler yazmür. 1204'de (1789/90)

Yeniehir mollas oldu. eyhülislâ-

mn bir tekdirnamesinden üzgün ve

ayrlm olarak 1205'de (1790/91) ve-

fat etmitir. Eserleri ve mantki mak-
buldür. Ulûm- riyaziyede mahir olup

bir Avrupal mühendis, arkda riyazi-

ye kalmam diye iddia edince bir ge-

cede logaritma risalesini yazm ve

mühendis hayran olarak resmini al-

mtr. Biçare, ömrü müddetince fa-

kirlikten yakasn kurtaramams, res-

mi alnrken eski kürkü çkarlp di-

van kürkü giydirilmekle "Elhamdülil-

lah kendimi kürk içinde gördüm" de-

mitir. Olu sudûrdan Said Efen-

di 'd ir. "Gelenbevîzâdeler" bu zatn
torunlarndandr. (I. 372)

smaü Efendi Giritli Refî' Mehmed
Efendi 'nin(-») kardeidir. Mektûbî-i

sadâret halifelerinden iken 1207'de

(1792/93) vefat etti. (L 412)

819



820

smail Efendi Enderun'dan çkma
olup Ayasofya Camii evkaf kâtiplii

ve hâcegânlkla saraydan çkp piya-

de mukabelecisi oldu. Zilka'de

1197'de (Ekim 1783) vefat eyledi.

Olu Abdülvehhab Efendi 121 Tde

(1796/97) vefat eyledi. Ayrlkçeme-
si'nde medfundur. (L 369/70)

tstnail Efendi Endemn'dan Valide

Sultan Camii vakf kitabeti ile çkp
hâcegândan olmu ve Ramazan 1219'

da (Aralk 1804) vefat edip Bahari-

ye've defnedilmitir. (I. 375)

smail Efendi Krmldr. IMüderris

ve devriye mollas oldu. Bosna ve

120rde (1786/87) Filibe mollas ola-

rak III. Selim devri (1789-1807) bala-

rnda vefat eylemitir. (I. 371)

smail Efendi stanbulludur. Ende-

run'dan yetiip srasyla çukadar-

ehriyârî oldu. 1203'de (1788/89) ay-

rlp bu senelerde (1800-1810 aras)

vefat etmitir. (I. 375)

smail Efendi lmiyeden yetierek

dersiam ve hazine vekili hâcesi ol-

mutu. Rebiyülâhr 1233'de (ubat

1818) Eyüp mollas ve a'bân 1239'da

(Nisan 1824) Edirne mollas olmu-
tur. Sonra vefat etti. (I. 378)

smail Efendi Tersane kâtiplerinden

olarak mümeyyiz ve Muharrem

1267'de (Kasm 1850) bahriye muha-

sebecisi olmutur. Bir-iki yl sonra ay-

rlm ve vefat etmitir. (I. 381)

smail Efendi Tophane'de ''Yalk-

ç" diye tannan bir dersiamd.

1274'de (1857/58) vefat eyledi. Firû-

zaga'da medfundur. (I. 381)

smail Efendi Ahskaldr. Dersiam

ve 1260'da (1844) Hâmise-i Süleyma-

niye müderrisi olmu v^ 15 Safer

1277'de (2 Eylül 1860) vefat eylemi-

tir. Fâtih Türbesi ci^'arnda medfun-

dur. Devrin fâzilarmdand. (I. 382)

smail Efendi (Attarzâde) Mustafa

Efendi'nin(-*') kardeidir. Müderris

olup Receb 1126'da (Temmuz-Agus-

tos 1714) vebadan vefat etmitir. (IV.

416)

smail Efendi (Cismi Latîf) Aksa-

ray'da Hüseyin Aga Camii imam
Mehmed Efendi'nin oludur. îiim ve

tp tahsil edip sonra Halveti oldu. Ni-

hayet Aksaray Tekkesi eyhi oiup Sa-

fer 1106'da (Eylül-Ekim l694) vefat

eyledi. Merkez Efendi Zaviyesi'ne def-

nedildi. Ulemadan b;.r pîrdi. (I. 355)

smail Efendi (Çömezzâde) Mü
derris olup 1117'de (1705/06) vefat

eyledi. (I. 358)

smail Efendi (Dervi) Malatyal

Mehmed' in oludur. III. Ahmed'n ki-

ler kethüdas olup 1118'de (1706/07)

vefat etmitir. Üsküdar'da medfun-

dur. (I. 358)

smaü Efendi (FeyzuUahzâde) Ha-

mid MoUa'nm oludur. Müderris ve

molla olup Mekke payesini elde et-

miti. 1230 (1815) tarihlerine doru
hacda babas gibi -/efat etmitir. (L

377)

smail Efendi (Gülmez) Trabzonlu-

dur. Divan- Hümâyûn'da kâtip olup

iledeyerek 1043^de (1633/34) reisül-

küttab oldu. Azilder sonra baz diva-

nî göre\derde bulunarak 1048 'de

(1638/39) Badad seferinde ehid ol-

du. lim, marifet ve kitabeti kâfiydi.

Krkcesme'de bir mektebi vardr. Evi

Mahmutpaa'daydi. Olu Enis Meh-

med Efendi 'dir(-^). T. 352)

smail Efendi (Gül eni) Haleblidr.

Sûfîye ricâlindendir. 1080'de (1669/

70) vefat eylemitir. (I. 354)



ismail Efendi CGürcü) Abdül-

mü'min Efendi'nin damaddr. Mü-

derris olup Cema2iyele\^^el 1101 'de

(ubat 1690) vefat eyledi. (I. 354)

smail Efendi (Hac) Müderris, Bur-

sa kads ve Mekke payesi oldu. 12

Rebiyülâhr 121
5
'de (22 Austos

1700) vefat etti. Edirnekaprda med-

fundur. (I. 374)

smail Efendi (Hac) Arpa emini

Mustafa Efendi'nin kölesidir. Sonra

damad oldu. Kalemden yetiip hâce-

gândan ve maliye tezkirecisi oldu.

Cema2iyele\^^el ll43'"de (Kasm
1730) ehremini ve Ramazan'da (Mart

1731) mevkufatîve Zlhicce'de (Hazi-

ran) tekrar maliye tizkirecisi ve sonra

beylikçi oldu. 1145 de (1732/33) hac-

ca gitti. Il48''de (r35/36) vefat eyle-

mitir. Silvrikapfda medfundur. Ka-

metîzâdeler bunun sülâlesindendir.

(I. 363)

smail Efendi (tlac) Mâbeynden
yetiip dârüssaâde aas yazcs ola-

rak saraydan aynldkdan sonra hâce-

gânclan olarak birkaç defa sipah ve

siiahdar ocaklar kâtiplii ve süvari

mukabeleciiigi ile kayrlm ve

1160'da (1747) vefat eylemitir. E^a.ip'

de Tokmaktepe'de medfundur. Olu
Mehmed Said Efendi ve torunlar Ra-

uf Paa ile Tâhir Beyedir. (I. 364)

smail Efendi (Hac) Haleblidir. Se-

lâtîn camilerine vaiz olarak Eâtih Ca-

miime A'âiz olmutur. Il6rde (1748)

vefat etti. Tersane ardnda medfun-

dur. (1. 364)

smail Efendi (Hac) Trabzon ule-

mâsndan müderrf"- ve müftü olup 12

Rebiyüle\^^el 1174' de (22 Ekim 1760)

burada vefat etti. Beyolu Mezarl-

örnda medfundur. (I. 366)

smail Efendi (Hac) Müderris oup
eyhülislâm Mustafa Efendi'nin(->)

kethüdâlmda bulundu. Ramazan
1175'de (Nisan 1762) vefat ederek

Üsküclar^a defnedildi. (IV. 429)

smail Efendi (Hac) Ayasofya ev-

kaf kâtibi olup 6 e\^^âl 1177'de (8

Nisan 1764) vefat ederek Üsküdar'da

defnedilmitir. (I. 366)

smail Efendi (Hac) Fatma Sultan

kethüdas olup Nuruosmaniye evkaf

kâtipligiyle ve hâcegânlkla çera
edilmitir. Cemaziyelevvel 1178'de

(Kasm '"dA) vefat etmitir. Üskü-

dar'a deiiiedilmitir. (I. 367)

smail Efendi (Hac) Mezemorta Hü-

seyin Paa'nn(->) damaddr. stanbul

kads muhasebe bakâtibi olup

1181 'de (1767/68) vefat etti. Olu Sa-

lih Mehmed Efendi'dir(^) (L 201/02)

smail Efendi (Hac) stanbuikdur.

Bamuhasebe kalemine memur ola-

rak 23 sene sonra 1179'"da (1765/66)

zimmet halifesi oldu. 1185"de (1771/

72) birden clefterdar- kk- e\^^el

olarak 20 Zilkaxle 1185"de (24 ubat
1772) orduda vefat etti. (I. 368)

smail Efendi (Hac) Konyaldr.

Dersiam oldu. 1170'de (1756/57) hu-

zur dersleri muhatab oldu. Kad Bey-

zâvî tefsirine balayp birçok talebe

yetitirmekle ehzade Medresesi mü-

derrisligiyle yetindi. Nihayet Ende-

run'da reisü'kmualiimîn oldu. Safer

1194'de (ubat 1780) hacdan dönü-
te am'da vefat etmitir. Sâlihiye'de

medfundur. Zâhid, müttakî ve fâzld.

Olu Mehmed erif Efendi'dir. akir-

di mehur Hoca Münib Efendi'di r. (L

369)

smail Efendi (Hac) Mukabele-i

süvari bahalife si olup Cemaziyelâhir
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1205'de (ubat 1791) vefat etti. (I.

372)

smail Efendi (Hac) Kâgarî Tekke-

si'nde tekkenin ilk eyhi Abdullah

Efendi (v. 1760)(-^) zamannda kahve-

ciydi. 1209'da (1794/95) sa Efendi'

nin(-^) vefat üzerine eyh oldu. 1212'

de (1797/98) vefat etti. Yerine Abdul-

lah Nidaî EfendK-*) geçti. (IIL 382)

smail Efendi (Hac) Süleyman Râ-

id Efendi'nin hazine kitabetinden

hâcegânik mesleine girdi. 1209 'da

(1794/95) Adakale tamiratna memur
olup sonra anbar emini oldu. 12l6'da

(1801/02) vefat eyledi. Aynlkçeme-
si'nde medfundur. (I. 374)

smail Efendi (Hac) Enderun dan

yetiip Sultan Bâyezid vakf kitabeti

ile çera olunmutur. Sonradan hâce-

gândan olup 1198'de (1784) ehremi-

ni olmu ve bir sene sonra azledilmi-

tir. Safer 1205^de (Ekim 1790) surre

emini oldu. Sonra hâcegânik görevle-

rini devrederek 4 Ramazan 1219'da (7

Aralk 1804) vefat eylemitir. Bâyezid

kabristannda medfundur. ''Hafz Da-

mad" diye mehurdur. (I. 375)

smail Efendi (Hac) Eyüp Mahke-

mesi bakâtibi olup 1241 'de (1825/

26) vefat eyledi. Hayr sahiplerinden-

di. (I. 378)

smail Efendi (Hâftz) Bamuhasebe
halifelerinin eskilerinden olup 1158'

de (1745) vefat eylemitir, (I. 363)

smail Efendi (Hafz) Ça\alar emi-

ni Tûtî Hasan Aga'nn oludur.

1194'de (1780) vefat ederek Yahya
Efendi Tekkesi'ne defnediimitir.

Mehur hattatd. (I. 369)

smail Efendi (Hafz) Hâfz- kütüb

olup müderris ve Üsküdar mollas ol-

du ve evval 120Tde (Temmuz-

Agustos 1787) Edirne mollas oldu.

Sonra vefat etmitir (I. 374)

smail Efendi (Hâfz) Enderun'dan

yetiip I. Abdülhamid'in olu ehza-
de Mehmed'e lala olmu ve sonra ha-

cegândan olarak bezi görevlerde bu-

lunmutur. 1233xle (1818) vefat ede-

rek Eyüp'e defnediimitir. (I. 377/78)

smail Efendi (Hafz) Nuruosmani-

ye ruznâmecisi ve nanm sultan ket-

hüdâsdr (1780'lerde). Oullar
Nu'man Sabit Efendi ve Arif Efen-

di'dir. (I. 370)

smail Efendi (Hafz) (Yaycba-
zâde) Müderris ve 1186'da (1772/73)

Üsküdar mollas clmutur. Azilden

sonra vefat eylemi ;ir. (I. 368)

smail Efendi (Hsmzâde) Yahya
Efendi'nin(-*) oludur. Müderris olup

ll4l'de (1728/29) ^'efat etmiür. O-
lu da smail Efendi'dir(-^). Doganc-
lar'da medfundur. (I. 364; IV. 636)

[IV. 636'da vefat tarihi 1148 (1735/36)

olarak verilmitir.]

smail Efendi (Hjsmzâde) smail

Efendi'nin(->) oludur. Müderris olup

ll60'da (1747) vefat eyledi. Doganc-
lar'da medfundur. (;. 364; IV. 636)

smail Efendi (Hocazâde) Mes'ud
Efendi'nin olu Lutfullah Lutfî Efen-

di'nin oludur. Diyarbekir ve bilâd-

hamse mollas, 1159'da (1746) Mek-
ke mollas olup orada vefat etti. Olu
Sa'deddin Mehmed Efendi'dir(~^). (I.

364; IV. 365/66)

smail Efendi (Kâtibzâde) (Hac)
Müderris, molla, 1198 'de (1784) am
mollas ve Ramazan 120rde (Hazi-

ran-Temmuz 1787) Medine mollas

olup 1205^de (1790/91) vefat eyle-

mitir. (I. 372)

smail Efendi (Kebrîzâde) Müder-

ris, Safer 120rde (Kasm-Aralik 1786)



Üsküdar mollas olup a'bân'da (Ma-

ys-Haziran 1787) sürüldü. ev^^âl

1209'da (Nisan-Mays 1795) Bursa

mollas oldu. 12l4'de (1799/1800)

Mekke payesi oldu. Sonra vefat et-

mitir. (I, 374)

smail Efendi (Köse) Kalemden ye-

tiip hâcegândan olup 1155'de

(1742) tophane nâzn oldu. Ayrldk-
tan sonra ll6l'de (1748) ikinci defa

atanm ve sonra baka görevlerde

bulunmutur. Cenaziyelev^^el ll69'

da (ubat 1756) vefat etmitir. Aayo-
kuu'nda nedfundur. (I. 366)

smail Efendi (Kuyumcuzâde)
Müderris, Bursa, Bosna mollas ol-

mutur. 19 a'bân 1109'da (2 Mart

1698) vefat eyledi. Miskinler'de med-
fundur. (I. 356)

smail Efendi (Mantkîzâde) Man-
tkî Efendi torunlarndan olmaldr ki,

"Mantkîzâde" diy-e öhret almtr.
Müderris ve mclla olup ll45'de

(1732/33) vefat etmiür. (I. 362)-

smail Efendi (Muabbir) Köprülü

Mehmed Paann imam Halil Efen-

di'nin oludur. Müderris ve 1136'da

(1723/24) am mollas olup azledilmi

olarak Cemaziyelâhir 1138'de (ubat

1726) vefat etmitir. Okmeydan'nda
medfundur. Âlim ve âbiddi. (I. 361)

smail Efendi (Mükehhal) Revani-

dr. Göçerek Halvetî oldu. Nihayet

Bursa 'da Ahmed ?aa Tekkesi eyhi
olup 1113'de (1701/02) vefat eyle-

mitir. Sâlihdi. (I. 357)

smail Efendi (Vefeszâde) Hattat

Hâlid Efendi 'nin akirdi olup mehur
bir hattat oldu. 1084'de (1673/74) ve-

fat eylemitir. (I. 354)

smail Efendi (Olan eyh) Bayra-

m tarikatinden Pî;- Ali Efendimin o-

lu olup 9l4'de (1508/09) dodu. 934'

de (1527/28) stanbul'a gelip camiler-

de vaaz ve nasihat eyledi. Askerier-

den kalabalk müridi oldu. 935'de

(1528/29) îbn Kemâl fet^^âsiyle katlo-

lundu. Katledilmeden önce Çivizâ-

deye gidip kalabalktan ikâyet ede-

rek tefti edilmesini ve gereinde kat-

lolunmasn söyledii rivayet edilir.

Atmeydam'nda çeme önünde 12

müridi de kendisiyle birlikte katledil-

di. O yere set üzerinde dostlar bir

mescid yaptlar. Babasnn eyhi
Bünyamin katlini iaret etmi ve ba-

bas ise, ''Arslan eniini yedirmez"

deyip vefatna kadar muhafaza eyle-

mitir. Gerçekte katlinde babas vefat

etmiti. Halk hakknda zndk ve veli

diye ikiye ayrlmlardr ve ikinciler

dine aykr sözlerini tevil eylemiler-

dir. Rumelihisar'nda Kayalar'da med-
fundur. Bedeni ve bann birlikte gö-

mülmesini vasiyet eylemesi üzerine

böyle yapld. (I. 350)

smail Efendi (Osman Kethüdâzâ-

de) Hâlisâ Osman Kethüda'nm veya-

hut baka birinin oludur. Müderris

ve Msr mollas olup sonra Mekke ve

stanbul payesi oldu. Zilka'de 1150'

de (ubat-Mart 1738) ayrld. Zilka'de

ll64'de (Eylül-Ekim 1751) Anadolu

pâyesiyle ikinci defa stanbul kads
olup a'bân 11 65 'de (Haziran-Tem-

muz 1752) azledilmi ve ll66'da

(1753) ^^efat etmitir. Aksaray'da Be-

kir Paa Mektebi'ne defnoiunmutur.

Hattatdr. Torunlarndan biri Ali Rzâ
Efendi'dir(-^). (I. 365)

smail Efendi (Rûmî) eyh brahim
Burhaneddin halifelerinden olup M-
sr'da bulunan eyh Ahmed b. Musta-

fa'nn halifesidir. Kadirî eyhlerinden

olup 1053'de (1643) vefat etti. Top-
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hane'de Kadirîhane'yi 104rde (1631/

32) ina eylemitir. Orada medfun-

dur. (I. 353)

smail Efendi (Serbendî) Kadzâde

Ahmed eyhî Efendi'nin(-^) oludur.

Müderris, Kudüs mollas olup Rebi-

}âiiâhir 1075^de (Ekim-Kasm 1664)

vefat eylemitir. Lâkab "Serbendî''

olduundan olu Ebûssuûd Efendi'

ye(-*) Serbendîzâde denmitir. (I.

353; I. 213/14)

smail Efendi (Seyyid) Mirza tabii

olup müderris olmutu. 22 Safer 1124'

de (31 Mart 1712) vefat etti. (I. 359)

smail Efendi (Solak) Hayr sahip-

lerinden ve Atik Ali Paa Camii imam
olup bu senelerde (1740'iar) vefat et-

ti. Bal at'da üca Mescidi 'ne minber

koydu. (I. 364)

smail Efendi (Sürmeli) Bursa'da

Berdan köylüdür. Halvetî eyh Sü-

leyman Efendi"den halife olup Bursa'

da Fenârîzâde Ahmed Paa Tekkesi

eyhi oldu. Elli sene eyhlikle 1100'

de (1688/89) vefat etti. Deveciler'de

medfundur. Ya 100 idi. (I. 355)

smail Efendi (Tabi) Kâtiplikten

ilerleyip hâcegânhkla haraç muhase-

becisi oldu. Sonra darbhane emini

olup ewâl lll6'da (ubat 1705)

badefterdar oldu ve az müddette az-

ledildi. 1122'de (1710) Memleketeyn

beyleri kap kethüdas oldu. 11 29 'da

(1717) katlolunmutur. Ogiu Abdür-

rahim Efendi(-^) ve onun olu ük-
rullah Mehmed Efendi'dir(-*). Ayn-

hkçemesi'ne defnedildiler. Mezar ta-

nda "Dâvud smail Efendi" yazlma-

s tevildir. (I. 360)

smail Efendi (Türâbîzâde) Türâbî

Ali Efendimin olu, Mehmed Çele-

bi'ninC-^) küçük kardeidir. Müderris

olup lOOO'de (1591/92) vefat etti. O-
lu Mehmed Çelebi'dir(-^) (L 351; IV.

124)

smail Efendizâde Sadrazam Rauf

Paa'nm atasdr. Ralf Paa'nn olu

smail Beyefendi o.up uzun yllar

âmedî hulefas ve Bâbâlî memurlu-

undan sonra birkaç yldr ûrâ-y

Devlet azasdr ki, bâlâ ricâlindendir.

Gürcü Necib Paa'nn damaddr. Se-

lanik valisi Rzâ Paa da bunun da-

maddr. Olu, dahiliye müstear Ah-

med Rehk Paa'nm damad bâlâ rica-

linden rüsumat emâneti muavini

Mehmed Ali Beyefendi'dir. (IV. 681)

smail Fahreddin Efendi (Kâtib-

zâde) zmiriidir. Müderris, 1237'de

(1821/22) Eyüp mollas, sonra kas-

sâm- askerî ve Medine mollas olmu
ve 8 Zilhicce 1249'da (18 Nisan 1834)

vefat etmitir. (L 379)

smail Fahreddin Efendi (Râsihzâ-

de) brahim Edhem Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris olup Rebiyüle\^'el

1248'de (Austos 1832) vefat etti. Nuh-

kuyusumda medfuncur. Resmî ulemâ-

dand. (I. 159)

smail Fehim Efendi Kavalal Sü-

leyman Efendimin oludur. Müderris

ve Safer 1260'da (ubat-Mart 1844)

Haleb mollas, 1269'da (1852/53)

Bursa mollas olup 1270 (1853/54) ta-

rihinden sonra vefat etmitir. (I. 381)

smail Hakk Bey Hüsâmeddin Pa-

a'mn(-^) olu Mehmed Bey'in(-^)

oludur. Annesi Hac Velî Aa'nn k-

zdr. Kuadak brahim Efendiye mü-

rid olmutu. Cemaziyelâhir 1273^de

(ubat 1857) vefat etti. Haydarpa-

a'da medfundur. (li. 115)

smail Hakk Bey Kalemden yetiip

tara mektupçuluklarnda bulundu



ve ûlâdan oldu. Ankara mektupçulu-

undan ayrlm clarak 18 Rebiyülev-

vel 13l4'de (27 Austos 1896) vefat

eyledi. Edirnekaprda medfundur.

(IV. 847)

smail Hakk Bey (irvanîzâde)

Rüdî Mehmed Paa*nm(-^) oludur.

Amedî halifelerinden iken 11 Safer

129rde (30 Mart 1874) vefat eylemi-

tir. Üsküdar da, Tunusbafnda med-

fundur. (II. 238; ::. 385)

smail Hakk E:üendi umnuludur.

stanbul'da Atpa::arî Osman Efendi'

den el alp Celve:î eyhi oldu. Üskü-

dar'da Emin Camii yapld zaman

oraya vaiz olmutur. Sonra Bursa'ya

gönderilip orada kendisine bir tekke

edinerek Zilka'de 11 37 'de (Temmuz

1725) vefat etti. Ermi saylanlardan

olup fâzld. Abdülganî Nablusî ile

münakaalar geçmiti. Tasa\^ufda

eserleri, risaleleri, Divan ve ilâhîle-

ri ve bn Meîe'nin Salâî\n2. erhi

vardr. Müridlerinden olu Bahâed-

din Efendi(->), babasna halef oldu.

Buna halefen Tekfurdagl Hikmetî

Mehmed Efendi(-^) eyh oldu. Onun
yerine de smail Hakk Efendi'nin

müridlerinden Ahaveyn adnda bir

zat eyh olup 1176'da (1762/63) Bur-

sa'da vefat etti. (I. 36l)

smail Hakk Efendi Müderris ve

Dâr- ürâ-y Askerîye 1254'de (1838)

müftü olmutur. Bir-iki sene sonra

vefat etmitir. (L 380)

smail Hakk Elendi Yakoval bra-

him Efendi'nin(- ) oludur. Mollalar-

dan olup 1275'de (1858/59) vefat et-

mitir. Babasnn yannda medfun-

dur. (I. 162)

smail Hakk Efendi Trabzonludur.

Müderris ve Mek:;eb-i Tbbiye- i Aske-

riyemde muallim olmutur. Receb 1273'

de (Mart 1857) Galata mollas ve a'

bân 1280'de (Ocak 1864) am molla-

s olup 3 Zilka'de 1282'de (20 Mart

1866) vefat etmitir. E^lip'de med-

fundur. (I. 384)

smail Hakk Efendi Tarsus müftü-

sü olup stanbul'da vefat eden Ah-

med Hilmî Efendi'nin oludur. Mü-

derris ve az müddette Mekke payesi

olup 1295 (1878) ylndan sonra vefat

etü. (I. 387)

smail Hakk Efendi Kadirî eyhi

olup 24 Receb 1299'da (11 Haziran

1882) vefat etti. Üsküdar'da Nakka'

da medfundur. (I. 387)

smail Hakk Efendi Karaaaçldr.

Tahsil görüp memleketinde müftü

olup müderris ve molla ve nihayet

Mekke payesi olmutur. 1306 ortala-

rnda (1889 balan) vefat etti. Âlim ve

müni idi. (I. 387)

smail Hakk Efendi Beypazaridr.

Dârümuallimîn ve camide tahsille

senelerce Beikta Rüdîyesi'nde mu-

allimi olmutur. 1295'de (1878) Dâ-

rümuallimîn müdürü olmutur ve

mevâlîden olduu halde 7 Receb

1311'de (14 Ocak 1894) vefat etmi-

tir. Merkezefendi'ye defnedilmitir.

Ya 70'e varm, âlim ve hosohbet,

edip bir zat idi. (I. 388)

smail Hakk Efendi (Halebîzâde)

Hac brahim Efendi'nin (v.

1190/1776)(-») oludur. Müderris

olup 12l6'da (1801/02) vefat eyledi.

Topkapfya defnedildi. Olu ricalden

AliRâifEfendi'dir. (I. 136)

smail Hakk Efendi (Mühürdar-

zâde) Mektûbî-i sadâret odasndan

yetierek 1237'de (1821/22) tarihçi

oldu. 1242'de (1826/27) piskopos
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mukataacs, 1246'da (1830/31) bü-

)rük kale tezkirecisi, sonradan âmedî

hulefâs, Ramazan 1251 'de (Ocak

1836) tezkire-i sânî, Muharrem 1254'

de (Nisan 1838) deâvî muavini, Rebi-

)âile\a^el 1256'da (Mays 1840) maliye

nezâreti muavini, Cemaziyelev^'^el'de

(Temmuz) maliye müstear olup

1259'da (1843) ayrldktan sonra bey-

likçi ve Zilhicce 1260'da (Aralk 1844)

Meclis-i Vâlâ azas ve Zilka'de 1262'

de (Ekim-Kasm 1846) maliyede Ana-

dolu defterdar olup ev^-^ârde azl ile

Meclis-i Maarif azas ve Cemaziyelev-

vel 1270^de (ubat 1854) Meclis-i Mu-

hasebe-i Maliye reisi ve 1272'de

(1855/56) maliye Rumeli defterdar

oldu. Cemaziyele\^^el 1275 'de (Aralk

1858) emekli olmutur. 15 Cemaziye-

lewel 1280'de (28 Ekim 1863) ha-

mamda kömür vurmasndan hastala-

narak vefat etmitir. Eyüp'de med-

fundur. Kâtip ve münî ve tedbirliydi.

Olu Nuri Efendi'dir. Dier olu Rü-

dî Hüseyin Hüsnî Efendi' dir(-^). (I.

383/84)

smail Hakk Paa Askeriyeden

olup liva ve ferik ve Samsun redif ku-

mandan ve sonra divan- harb azas

olmutur. 17 Zilhicce 1307'de (4

Temmuz 1890) vefat etmitir. Karaca-

ahmet'de medfundur. (I. 388)

smail Hakki Paa Kars beylerinden

ve hanedanndan erif Beyin olu-

dur. 1234'de (1818/19) Kars'da do-
du. 1249'da (1833/34) üregel â'yâm

ve müsellimi olup 1253'de (1837/38)

redif binbas olmu ve 1257'de

(1841) h-an harbiyle 126rde (1845)

Çldr ve 1262'den (1846) 1269'â

(1853) kadar Mu, Van, Hakkari, Der-

sim ve Siirt slahatlarnda bulunmu,

1269^da (1853) Krm harbinde kay-

makam olup 1270'de (1853/54) piya-

de 5. Alay'na miralay olmutur. Ra-

mazan 1273'de (Mays 1857) Diyarbe-

kir'e memur olup airetler slahnda

senelerce bulunmu ve Rebiyülâhr

1280'de (Eylül-Ekim 1863) Hvâ ol-

mutur. 4. Orcu erkânndan olduu

halde Kozan, Mara, Haleb, tekrar

Kozan ve Cebel-i Bereketle memur
olarak yüz aklklarnda bulunmutur.

Mara'da iker Muharrem 1285 'de

(Mays 1868) veziriikle Diyarbekir va-

lisi oldu. 3 Muharrem 1293'de (30

Ocak 1876) Manastr vali kaymakam
olup, Zilka'de 1293'de (Kasm-Arahk

1876) Erzurum valisi olup savata va-

li ve sonra kumandan olarak cesareti

görülmü ve Rebi>Kilâhir 1296'da (Ni-

san 1879) Dar 1 ûra azas olup Mu-

harrem 1297'da (Ocak 1880) Tefti-i

Askerî Komisyonu'na memur olmu
ve o sene 4 a'bân'da (12 Temmuz
1880) hassa müiri ve yâver-i ekrem

olup Zilhicce 1297'de (Kasm 1880)

ad geçen koiTisyonun ikinci reislii-

ne memur olmutur. 1303'de (1885/

86) Irak slahatna memur olup dön-

düünde ayn komisyonun reis vekili

ve ikinci reisi ^^e sonra ane ve Teshi-

lât- Askeri Komisyonu reisi olmu ve

20 Ramazan 13l4'de (22 ubat 1897)

vefat ederek Üsküdar'da Yeni Cami'ye

defnedilmitir. Gazi ve gayretli, doru,

sâlih, dindar, tedbirii bir zat idi. Islahat

ilerinde becerikliliinden "Kurt^^ den-

mitir. Olu Ahmed Zülküfl Paa padi-

ah damaddr. Dierleri, Mustafa Bey

ve brahim Be^'dir. (IV. 847/48)

smail Hakk] Paa (Divitçi) Trab-

zonludur. Askerlikten yetiip liva ve

ferik olmutur. 11 Receb 1281xle (10

Aralk 1864) îkodra'ya vali tayin edil-

mitir. Rebiyi.lev^-el 1285xie (Tem-



muz 1868) ilâ /eten Üsküp valisi ol-

mu, Cemaziyelâhir 1287'de (Eylül

1870) azledilmi ve a'bân'da (K^sm)
Trabzonda ikanete memur edilmitir.

Receb 1289'dc. (Eylül 1872) serbest

braklp 8 Rebiyüle\^'el 1290'da (6

Mays 1873) '/anya valisi oldu. 29

ewâl 1290'd£ (20 Aralk 1873) vefat

etti. Uysal ve iyi huyluydu. (L 385)

smail Hakk Paa (ehsüvarzâde)
(Hac) Leskovk hanedanndan "eh-
süvarzâde'' dîye mehurdur. Kapc-
ba ye sonra mîrimîran olarak Çldr
kaymakam olmutur. Receb 127rde
(Mart-Nisan 1855) vezir rütbesiyle

Kars muhafz ve Zilhicce 1272'de

(Austos 1856^ Van valisi olup Cema-
ziyele\^^el 1276 'da (Aralk 1859) azle-

dildi. Zilka'de 1276'da (Mays-Hazi-

ran 1860) Haleb valisi oldu ve 1277

sonlarnda (18 6 1 ortalar) ayrld. Re-

bi^öilev^^el 1278'de (Eylül 1861) Har-

put ve a'bân 1279'da (Ocak-ubat

1762) Erzurum valisi olup 1280 'de

(1863/64) ayrum ve Receb 1282'de

(Kasm-Aralk 1865) Üsküp ve Priz-

ren valisi olarak Rebiyüle\"^'^el 1285'

de (Haziran-Temmuz 1868) azlolun-

mutur. 21 Receb 1289^da (24 Eylül

1872) Aksaray'da hamamda aniden

vefat etmitir. Orta boylu, etine dol-

gun ve güler yüzlüydü. Olu Ali Gâ-

lib Bey kâtip ve airdi. (I. 384)

smail Naim Efendi (Ebû tshak)

Alâiyeli brahim Efendi 'nin oludur.

Zilka'de 1055de (Ocak 1646) Çar-

amba Pazarnda dodu. • Müderris,

Bursa, Mekke mollas, Zilka'de 1120'

de (Ocak 1709) stanbul kads olup

Safer 1122'de Nisan 1710) azledildi.

6 Ramazan'da '^29 Ekim 1710) Anado-

lu payesi olup Rebi}âile\^'el 1123'de

(2 Mays 1711) Anadolu kazaskeri ol-

du. 25 Ramazan 1125'de (15 Ekim

1712) Rumeli kazaskeri oldu. Cema-
ziyelevvel 1126'da (Mays-Haziran

1714) azlolundu. 18 Zilhicce'de (25

Aralk 1714) eyhülislâm oldu. Cema-
ziyelâhir 1130'da (Mays 1718) azledi-

lip Sinop 'a sülildü. Cemaziyele\a^el

1133'de (Mart 1721) serbest brakl-

dktan sonra stanbul'a geldi. 28 Zil-

ka'de 1137'de (8 Austos 1725) vefat

eyledi. Âlim, fâzl, fakih, airdi. Ender

meselelerden bir mecmua yapp An-

karavî mecmuasn biraz tashih eyledi.

Sultanselim civarndaki doduu evi

cami yapü. Kendisi ve ailesi orada

defnolundular. Mismarî ücâ Mescidi

ve Hac Hasanzâde Mescidi'ne minber

koydu. Oullar shak Efendi ve Es'ad

Efendi eyhülislâml ve eyh Said

Efendi ve Lutfullah Efendi kazaskerli-

i elde etmilerdir. Damad efendi

ll42'de (1729/30) Selanik mollas ol-

mutur. Oullarndan üçüncüsü

Mes'ud Efendi' dir(^). Onun olu Ce-

lâleddin Efendi 'dir(-*). Bu mollaya

"Mes'udzâde" de denirdi. (I. 360/61)

smail Necâtî Efendi Tahburun
Tekkesi eyhi Süleyman Efendi'nin

oludur. Babasnn halifesi ve halefi

Ahmed Eyyübî Efendi yerine eyh ol-

mutur. Sonra cezbe getirip 1204'de

(1789/90) vefat etti. (I. 372)

ismail Nevres Efendi Âsim Ahmed
Efendi'nin(-^) oludur. 18 yanda
müderris iken 1235'de (1819/20) ve-

fat ederek babasnn yanma defnedil-

di, (lîl. 283)

smail Nizâm Bey Sadrazam Mus-

tafa Nailî Paa'nm akrabas olmakla

''Giridî Damad" diye mehur olmu-
tu. Baz hizmetlerde ve sonradan ad-

liyede azaikda bulunup ûlâ rütbesini

ve Mahkeme-i Temyiz azalgm elde
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etmiti. 25 Ramazan 1315'de (17 u-
bat 1898) vefat edip Eyüp 'e defnedil-

mitir. Salih ve tarikat mensubu, iffet-

li bir zat idi. (IV. 848)

smail Paa Cüce Nasûh akrabasm-

dan olup o sayede ilerledi ve beyler-

bayilerden oldu. 1004'de (1595/96)

Bosna valisi olup 1005'de (1596/97)

azledildi. 1006'da (1597/98) Teme-
var beylerbeyi olup köprüleri yap-

mtr. lOOS^de (1599/1600) azilden

sonra vefat etmitir. (I. 351)

ismail Paa Kara Murad Paa'nm
kethüdas olup 1067'de (1656/57)

ran sefiri oldu. Sonra beylerbeyi ola-

rak Bosna valisi oldu. Muharrem
1075'de (Austos 1664) yeniçeri ve

sipahiler aalar ile beraber harpde

ehid olmulardr. (I. 353)

smail Paa Yükselerek 1079'da

S28 (1668/69) Cezayir beylerbeyi olup

1094 (1683) ylndan sonra orada ve-

fat eyledi. (I.' 354)

smail Paa Pulad Mehmed Paa'nm
oludur. Hazine-i hümâyûnda eiti-

lerek 1105'de (1693/94) Özi beyler-

beyi oldu. Sonra vefat eylemitir. (I.

356)

smail Paa Midülilidir. Vezir telhis-

çisi olup lllO'da (1698/99) Kbrs
beylerbeyi oldu. llirde (1699/1700)

orada vefat etmiür. (I. 357)

smail Paa Musu 11udur. Orann nü-

fuz sahiplerinden olduundan Cema-

ziyele\^^el 11 39'da (Ocak 1727) mîri-

mîran rütbesiyle Musul valisi olmu-
tur. Birkaç sene sonra orada vefat ey-

lemitir, (i. 361)

smail Paa Gürcüdür. Yeniçeri za-

biti Türk a'bân Aa'nm kölesi olup

vefatnda ArnaAot Mustafa Aa'ya ha-

zinedar oldu. Bunlarn sayesinde

ocakta parlayp kul kethüdas ve Re-

biyüle\^-^el ll44'de (Eylül 1731) yeni-

çeri aas, Safer ll45'de (Austos

1732) vezirlikle Rumeli valisi, sonra

înebaht muhafz olup ran seraskeri

maiyetine memur olmutur. 1147 'de

(1734) Diyarbekir valisi ve Rebi^ti-

le\^erde (Austos 1734) Bagdad va-

lisi ve 28 Safer ll48'de (20 Temmuz
1735) sadrazam olmutur. Varnda
2 ay 7 gün sadrazam oldu. 9 a'bân'-

da (25 Aralk 1735) azlolunup Sakz'a

ikamete göndeTdi. 115rde (1738/

39) înebaht muhafz olup orada ve-

fat etmitir. Acmasz, kan dökücü,

rüvetçi, ancak idareye kadir, ümmî
idi. Ya 70'di, Tepebarnda bir çe-

me yapt. (I. 363)

smail Paa Halebli Osman Paa^nm
oludur. Ksa sürede mîrimîran ve

sonra 1163 'de {T; 50) vezirlikle Sayda

valisi, ardndan Haleb ve 11 64 'de

(1751) Trablus, ev^'^âl'de (Eylül 1751)

Hanya ve ardndan Sayda valisi oldu

ve Zilka'de ll64'de (Ekim 1751) vefat

etti. Akll ve dog.a idi. (I. 365)

smail Paa Edirne bostancbas
olup 1183'de (1769/70) mîrimîranlk-

la Mora valisi olmu, muharebe }âJ-

zünden az müddette ayrlm ve bu

muharebe içinde vefat eylemitir. (I.

368)

smail Paa Yeniehirlidir. Abaza

Mehmed Paa hazinedar olup cesaret

göstererek mîrimîran olmutu. Mo-

ra'da bulunarak güçlendiinden 6 Ce-

maziyelâhir 1186' da (4 Eylül 1772) ve-

zirlikle Trhala \ alisi olarak orduya

çarld. Cemaziyelevvel 1187'de

(Austos 1773) Rusçuk seraskeri olup

sonra barta Safer 1188'de (Nisan-Ma-

ys 1774) înebaht sanca verildi. Son-

ra vezirlii kaldrld. 119rde (1777)



Kandiye ve 1192^de (1778) Hanya mu-
hafz olup sonn: vefat etti. Oullan
Mustafa Paa ile mevâlîden Emin Efen-

di'dir. Bir olu da Abdullah Bey'

dir(^). Bunun olu Es'ad Mehmed
Berdir(-^). Dier olu sudûrdan Ne-

cib Ahmed Bey'dir(~>). Tomnlarmdan
biri efik smail Bsy'dir(->). (L 368/69)

ismail Paa Pritineiidir. Rebiyüle^^-

vel 1187'de (Haziran 1773) muhare-

bede hizmetine r.ükâfâten mîrimîran

olmu ve 1196'da (1782) Akehir mu-
tasarrflyla Bagdad harbine de

gönderilmiti. Sonra çeitli görevler-

de bulunup 1197 de (1783) Yank Pa-

lanka muhafz olup 1198'de (1784)

Bursa, Kara s i ve ' zmit sancaklar mu-
tasarrfl ile Özi ve Pîrezen Adas
muhafz olmu ^'e orada vefat eyle-

mitir. (I. 370)

smail Paa Köledir. Trabiusgarb'da

yetierek gayet cesur bir day oldu.

Bu sebepten Cezayirli Hasan Paaya
kethüda oldu. Paas Msr'dan dön-

düünde orada brakt. Rebiyüie\n-el

1203'de (Aralk 1:^88) vezidikle Msr
valisi olup müderris Me'alecizâde

Es 'ad Beyin kzyla evlendi. Ramazan
1205''de (Mays 1791) Mora valisi olup

zulmü yüzünden 1206'da (1791/92)

azledildi ve vezir -ii kaldrld. Malm
Tunus'a ve yabanc memlekedere
gönderip bir müddet kalebend oldu.

Nihayet Toskana'ya gitti. AvustuiTa

Devleti, vezirlii ""eriierek memuriye-

tine iadesine ara:îk eylemi ise de

vezâretsiz dönüüne emir gitmekle

vefatna kadar orada kalmtr. Olu
Ali Bey'dir. (I. 373/74)

ismail Paa Bir ^rürkmenin oludur.

x\bdî Paamn delibas olup Zilka'de

1205 'de (Temmuz 1791) mîrimîran

oldu. Sancaklarca dolap 12l6'da

(1801/02) Akkerman muhahz oldu.

Sonra vefat etti. (I. 374)

smail Paa Arna\a.tdur. Mara Vali-

si Mustafa Paa'ya intisap ederek ket-

hüdas olmutu. 1215'de (1800/01)

vezir rütbesiyle Mara valisi oldu. An-

cak korkup Cezzar Ahmed Paamn
yanma gitmi, o da bunun babuglu-
guyla 12l6'da (1801/02) Yafa üzerine

Süleyman Paa ile birlikte asker gön-

dermiti. 1217'de (1802/03) Ebûme-
rak Mehmed Paa üzerine gönderil-

diinde onun tarafna meylini hisse-

dip hapsetti. 1219^da (1804/05) Cez-

zar'm vefatnda, dairesi seçkinlerin-

den eyh Taha bunu hapisten çkard
ve bahi verip o sene valilii tasdik

edildi. 1220'de (1805) azledilip ele

geçirildi ve katiedildi. Kaypak, boz-

guncu ve cesurdu. (I. 375)

smail Paa Vezir Ahmed Ratib Pa-

a'nm oludur. Kapcba ve mîrimî-

ran olarak zvornik ve sonra Yenipa-

zar mutasarrf olmutur. Azilden

sonra 1223^de (1808) vefat edip

Eyüp 'e defnedilmitir. (î. 376)

smail Paa Mehmed Ali Paamn
oludur. Babas tarafndan Sudan
muhafz yaplmakla mîrimîran ol-

mutu. Safer 1238 'de (Ekim-Kasm
1822) Sudanllar bunu aldatarak ave-

nesiyle yakmlardr. (I. 378)

sm.ail Paa Serdâr Mahmud Paa'
nm kardeidir. Kapcba ve 1238 'de

(1822/23) mîrimîran olup baz hiz-

metlerde bulunarak ömrünü tüket-

mitir. (I. 378)

smail Paa Nizamiye askerliinin

kuruluunda meslee girmi ve sÜA^a-

ri miralay olmutu. 1254'de (1838)

mîrlivâ oldu. Daha sonra vefat etmi-

tir. (I. 380)
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îsznail Paa Nizamiye askerliinin

kuruluunda meslee girmi ve ti-

marl miralay olmutu. 1256'da

(1840) mîrlivâ oldu. Daha sonra vefat

etmitir. (L 380)

sHiail Paa Topçu askerinden yeti-

ip hassa topçu livas olarak Rama-

zan 1260'da (Eylül-Ekim 1844) vefat

etmitir. (I. 381)

smail Paa Nizamiye askerliinin

kuruluunda meslee girenlerden

olup Girit'de iken 1256'da (1840) mi-

ralay olmu ve sonra mîrlivâ olarak

aMn 1268^de (Mays-Haziran 1852)

Basra'ya mutasarrf olduktan sonra

vefat eylemitir. (L 381)

smail Paa Topçu askerliinden ye-

tiip hassa topçu miralaylndan
1260'da (1844) 2. Ordu topçu livas

oldu. 1272'de (1855/56) vefat ederek

830 Eyüp'de Ebûssuûd Efendi yaknnda— defnedildi. (I. 381)

smail Paa Palasl Mehmed Paa'nn
oludur. Kapcba ve sonra mîrimî-

ran olmu ve 1223'de (1808) Kösten-

dil mutasarrf olarak ayandan Eyyûb

Aa'nm gizli emirle yok olmas dere-

beylerin ikâyetine sebep olduun-

dan rütbesi kaldrlmtr. Sonra rütbe-

si geri verilip 1237'de (1821/22) ne-

baht ve o sene Üsküp ve Avlonya

muhafz oldu. 124l'de (1825/26) ve-

zirlik verilmi ve 1242'de (1826/27)

vezirlii kaldrlarak Dimetoka'ya sü-

rülmütür. 1244'de (1828/29) vezirlii

geri verilerek harbe memur oldu.

Sonra yine Dimetoka'ya gönderildi.

Edirne'nin dümana teslimi üzerine

Silivri'ye gelip senelerce gözden dü-
mü olarak kald. Safer 12 57'de (Ni-

san 1841) rütbesi geri verilerek Anka-

ra valisi oldu. a'bân 1258'de (Eylül

1842) Divarbekir valisi oldu. 1259'da

(1843) azledildi. Rebiyülâhr 1266'da

(ubat-Mart 1850) Üsküp, 1267'de

(1851) Hersek ve Rebi^âiîâhir 1269'da

(Ocak 1853) Sivas valisi, ewâl 1270'

de (Temmuz 1854) Erzumm, Receb

1271^de (Mart-Nisan 1855) Harput,

Receb 1272'de (Mart 1856) Kastamonu

ve Zilka'de 1275'de (Haziran 1859)

ikinci defa Ankara valisi olup Rebiyü-

lâhr 1276'da (Kasm. 1859) azledilmi

ve stanbul'a gelmesinden sonra o. se-

ne e\^'ârde (Nisan-iMays 1860) vefat

etmitir. Divanyolu nda Sinan Paa
Medresesi'nde medfundur. E\'velleri

sert ise de geçirdik eri kendisini yu-

muatm ve ihtiyar,mda idareli bir

vali olmutur. (I. 382)

smaÜ Paa Nizamiye askerliinden

yetiip mîrlivâ olarak Cemaziyelâhir

1277^de (Alkalik 1860/Ocak 1861) ve-

fat eylemitir. (I; 383)

tsmaÜ Paa Çerkesdir. zzet Meh-

med Paa'nm kölesi olup askerlie

girerek miralay ve 1254'de (1838) Ni-

zib'de mîrlivâ olmutur. Sonra ferik

ve Rumeli Ordusu :eis-i erkân olup

Çatana ve dier Tuna muharebelerin-

de yiitlik gösterince Rebiyülâhir

1270'de (Mart 1854) vezirlik ihsan

bu^arulmutur. O sene Zilhiccesinde

(Eylül) Anadolu Ordusu müirlii ve-

rilmise de yine Ruraeli cihetinde ku-

mandan kalmtr. 1272'de (1856) ba-

rn ardndan memuriyeti olan Erzin-

can'a gitti. e\^'âl 1273'de (Haziran

1857) Arabistan Ordusu müiri olup

Cemaziyelâhir 127(Ma (Ocak 1860)

Rumeli Ordusu müiri oldu. Bu arada

Karada isyan çknca gayretinden

hasta olduundan stanbul'a getiril-

mi ve birkaç gü: sonra Zilhicce

1277^de (Haziran :,86l) vefat eyle-

mitir. Cesur, gayretli ve sâdkd. O-



u Nâzm Bey erkâii- harp zâbttânn-

dan oiup Âlî Paa ya damad olmu-
tur. (I. 382/83)

smail Paa Silahcar Ali Paa'nm kö-

lesi olup "Cündî" diye öhret almtr.

Askerlikten yetiti. Sonra mülkiyeye

geçip mîrimîran ve beylerbeyi payesi

verildi. 1268^de (1S52) Ni ve azilden

sonra 1274'de (1857/58) ehrizor

mutasarrf oldu. Eir-iki ay sonra az-

ledilmi ve 1280 (1863/64) tarihinden

sonra vefat etmitir. (I. 383)

ismail Paa Tars adamdr. Mirliva

ve ferik olarak bir hayli sene Vidin

kumandanlnda bulunmu ve sonra

emekli olarak 1280 (1863/64) yln-

dan sonra vefat eylemitir. Oullar
Berlin sefiri Tevfik Paa ile Berlin

müstear Rifat Bev ve tercüme evrak

müme^^âzi Nurî Bey'dir. (I. 383)

ismail Paa Mîrlivâ ve 3. Ordu mec-

lis reisi olmu, 1277'de (1860/61)

emekli edilmi ve 1 Zilka'de 128rde

(28 Mart 1865) vefat ederek Süleyma-

niye'ye defnedilmitir. brailli yal
bir zat idi. (I. 383)

smail Paa Mehmed Ali Paa olu
brahim Paa'nn ikinci oludur. 1248"

de (1832/33) domutur. Msrda hiz-

metlerde bulunarak liva ve ferik ol-

mutur. 7 Ramazan 1274'de (21 Nisan

1858) vezir rütbesi ihsan bu-^orulmu-

tur. 30 Receb 1279 da (21 Ocak 1863)

Msr hdivi olarak sadâret payesi ih-

san bu^aruldu. 1296 (1879) ortalarn-

da ayrld. 5 Ramazan 1312'de (2 Mart

1895) stanbul'da vefat eyledi. Na'
Msr'da medfundur. Vefatndan e^^'^el

''eyhülvüzerâ" olmutur. Orta boylu,

güzel >lizlü, orta halli ve dil bilir zat

idi. Oullarndan Hüseyin Kâmil Paa
ve brahim Paa vüzerâdan olup Fuad

Paa ferikdir. Dier oullar merhum

Tevfik Paa ve Hüseyin Paa'dr. (ÎV.

846/47)

smail Paa (Altunîzâde) Babas al-

tnc esnafndan olup kendisi de nak-

ka olmutu. Bina ilerinde buluna-

rak tecrübesi arttndan mîrî binalar-

da bulundurulmu ve husûsan Dol-

mabahçe Saray'nn inasnda bina

emini olmu ve mükafat olarak ûlâ

sânîsi ile Dâr- ûrâ-y Askerî azalg-

na memur buyurulmutur. 1277

(1860/61) tarihinden sonra hizmetten

affedilerek ticaretle sen-^etini arttr-

m, âhiretini kazanmaya teebbüs

edip, fakir doyurmak ve hayr eseri

yapmakla öhret almtr. Güzel ahlâ-

kndan dolay 1294 'de (1877) bâlâ

rütbesi ve 129
5
'de (1878) vezir rütbe-

si ihsan buyurulmu ve a'yân azas

olup 2 Cemaziyele\^^el 1305 'de (16

Ocak 1888) vefat etmitir. Na' Top-

hanelioglu'nda kendi camiine defne-

dildi. Tophaneliolu'nda büyük cami

ve mektep ve hamam yapm, baka
yerlerde hayr eserleri meydana getir-

mi ve 1877/78 Osmanl-Rus savasn-

da bir-iki taburu giydirip yedirerek

hamiyet göstermitir. Salih, dindar,

fakir babas bir zat idi. (I. 387)

smaÜ Paa (Azmzâde) Konyada

"Azm" adl kabilenin beylerinden b-
rahim ve Kasm adlarndan iki zat

vard. Bunlardan Ebû Ketf Kasm Bey

cesaretiyle ünlü olup çocuksuz vefat

etmitir. brahim Bey ise gençliinde

IV. Murad zamannda (1623-1640)

Badad'da bulunup parlam ve vefa-

tnda oullar smail Bey ve Süleyman

Bey'i brakmtr. smail Beyiledeye-

rek Hama'ya mutasarrf ve mîrimîran

olmu ve Cemaziyele\'"\'^el 1136'da

(ubat 1724) Trablusam vilayetiyle

vezirlik ihsan bu>arulmutur. Rebi-
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)Tjlewel n37^de (Kasm-Aralk 1724)

am valisi olup ll44'de (1731/32) ve-

fat eylemitir. Akll, tedbirli ve güç-

lüydü. Dört olu am'da Hayyatiye

Çarsrnda cami, medrese ve mektep

ina etmitir. Oullar brahim Paa,

Sa'deddin Paa, Es'ad Paa ve Musta-

fa Paa'dr. Bir de kz vardr. (1. 362)

smail Pa^a (Ba Dumanl) Kör b-

rahim Paa'mn oludur. Babas saye-

sinde kapcba ve mrimîranlkla Ka-

rahisar mutasarrf oldu. lllO'da

(1698/99) vezirlikle nebahu, 1112^de

(1700/01) Kefe, CemaziyelevA-^el 1115'

de (Eylül 1703) Kars ve Zilka'de'de

(Mart 1704) Trablusam mutasarrh

olup Ramazan lll6"da (Ocak 1705)

azledildi. 1120"de (1708) vefat edip

Üsküdar^da Tunusbagfna defnedildi.

Olu Ahmed Bey ll44^de (1731/32)

ve Hasan Bey 1156'da (1743) vefat

edip yanma defnolundular. (I. 359)

smail Paa (Çelebi) Yeniçeri olup

muhzr, yoluyla kul kethüdas oldu

ve Budin muhfazasmda 1095'de

(1684) mirlivalkla Köstendil sanca
verildi. 1096xla (1685) Rumeli beyler-

beyi oldu. Muharebede dümana esir

olup fidve ile kurtuldu. Orduya dö-

nüte tekrar Köstendil mutasarrf ol-

du. Sonra vezirlikle Sayda valisi oldu.

llOrde (1689/90) Sakz muhafz,

1102^de (1690/91) Konya ve 1103xle

(1691/92) Anadolu valisi olup o sene

stanbul kaymakam ve Zilkaxlexie

(Temmuz-Austos l692) yeniçeri aas
oldu. 1104xle (1692/93) am, 1105^de

(1693/94) Girit. 1106"da (1694/95) M-
sr valisi ve Rebiyülâhr 1109"da

(Ekin>Kasm 1697) Badad valisi ol-

du. Rebi\alâhir 1110xla (Ekim l698)

ranllarn Kerbelâ'y almalar üzerine

Zilka'de^de (Mays 1699) Basra'da

iken Van valisi olcu. Samban 1112^de

(Ocak 1701) korkusundan ran'a kaç-

t. Receb lll4'de (Kasm-A-alk 1702)

sfahan'da vefat eyledi. Tedbirli ve

güçlüydü. Olu orahim Bey olup

onun kz Uakîzâde Mustafa Efen-

dimin ei Hadice Hanm Receb

1187xle (EylühEkim 1773) vefat eyle-

mitir. (I. 357)

smail Paa (Damad ehriyârî)

(Müfetti) Bosnaldr. htisâb aas
ve kapcba olmutur. Sonra ça\a-

ba ve mîrahûr- evA'^el oldu. 1068'de

(1657/58) vezirlikle stanbul kayma-

kam olup 1069^dc (1658/59) mehur
sadrazam Köprülü Mehmed Paamn
evkiyle Anadolu müfettii oldu ve

Âtike Sultanla evlendi. Sonra Budin,

sonra Bosna valis! ve a'bân 1073'de

(Mart 1663) ikinci defa kaymakam ol-

du. Muharrem 1074'de (Austos

1663) Özi ve 1075^de (1664/65) Erzu-

rum valisi oldu. ev^'âl 1076^da (Nisan

1666) Erzurum'da vefat eylemitir.

Tedbidi ve güçlüydü. Müfettiliinde

Anadolu eyaletini 1 slahna muvaffak

olup ekyaln çkmasn engelle-

mek için halktan ateli silahlan topla-

mtr. Cinsel iktidarszlkla mehur
olup hatta kethüda kadn önüne bir

öreke koymutur. (I. 353/54)

smail Paa (Ferhâd Paazade)

Mustafa Paa'nm olu veya torunu-

dur. Kapcba ve mîrimîran olmu
ve 1182 (1768/60) harbinde bulun-

mu \^e muharebe sürerken \'efat et-

mitir, c. 368)

îsmaü Paa (Hac) Maktuzâde Ali

Paa'ya ball ^^e hizmeti olduun-

dan Zilka'de 1125xle (Kasm-Arahk

1713) paasnn ^-efatmda mrimîran-

lkla Cidde valisi olmutur. Az müd-

dette Bekir Pasa vali olmakla azledil-



mis ve ad unutularak "\^efat etmitir.

CI. 361)

sraail Paa (Hac) Taraldr. Yük-

selip 1188'de (1774) gümrükçü ve

matbah emini oldu. 11 89'da (1775)

surre emini, a'ban 1197'de (Temmuz

1783) cebeciba: ve 1198'de (1784)

ilâveten kasapba ve 1201 'de (1786)

ilâveten tersane emini oldu. Rebi}âUâ-

hir 1201'de (Ocak-ubat 1787) vezir-

likle Anadolu vausi ve sonra Özi mu-

hafz oldu. 12C2 ortalarnda (1788

balar) Hocabevre memur oldu. O
sene Bogdan bat:bugu olup Rebi^âiiâ-

hir 1204 xle (Aralk 1790) Bendeni tes-

liminden dolay vezirlii kaldrlarak

Bozcaada'ya sürlldü. Orada vefat et-

ü. Ser\-^et sahibiydi. 1189'da (1775)

gümrükçü iken padiaha bir ziyafet

vermekle ünlü o:mutur. (I. 373)

smail Paa (Hafz) Altn Nianl

adnda hasekinin oludur. 117rde

(1757/58) domu ve Bostanc Oca-

ma kaydolunm ustur. Yoluyla haseki

ve sonra bostacba oldu. a'bân

1219'da (Kasm ..804) vezir rütbesiyle

kapdan- deyr ve 4 Muharrem

1220'de (4 Nisan 1805) sadrazam ol-

mutur. 1 Cemaziyelâhir 122rde (16

Austos 1806) azlolunmu ve 11 Rebi-

yülâhr 1222''de (18 Haziran 1807) Bo-

az muhafzlyla Konya \^alisi olup

15 a'bân 1222xie (18 Ekim 1807) ora-

da vefat eylemir^tir. Gayretli, himmet

ve gurur sahibi l)ir adam ise de sada-

katsizliine, Çor.u kasabasndaki kta-

le sebep olmasn ahit gösterirler.

Oullarndan müderris Mehmed Bey

1219^da (1804) ^^efat eyledi. Diederi

Mehmed Necib Bey ve Lâtif Bey'dir.

Kardei Hac Mustafa Bey'in olu
Mehmed Nuri Bey 29 Safer 1270xle (1

Aralk 1853) vefat etmitir. Edirneka-

pr'da medfundu:. (L 376)

smail Paa (Hattat) îstanbuUludur.

Esnaftan birinin olu olup 1152'de

(1739/40) domutur. Hat sanatn

örenmi, yazs padiaha arzolun-

makla saray görevlilerine kaüimtr.

Kara\^ezr Mehmed Paamn silahdar-

lnda duhanî ve kaftan hizmetlerin-

de bulunarak büyük ilerde bununla

istiareye balamt. Mehmed Pa-

amn kardeleri çekememeleriyle

srkâtibi yamaklna nakledildi. Son-

radan srkâtibi ^^e ehzade Mehmed'

e

lala oldu. Muharrem 1195'de (Ocak

1781) hazine- hümâyûn kethüdas

olup Muharrem 1196 'da (Aralk 1781-

Ocak 1782) silahdar- ehriyârî oldu.

4 Muharrem 1197'de (10 Aralk 1782)

aziolunmutur. 19 Zilka'de 1197'de

(16 Ekim 1783) vezir rütbesiyle îne-

bahü muhafizn ardndan Muharrem

1198'de (Aralk 1783) Sofya'da otur-

mak artyla smail seraskeri, e\^-^âr

de (Austos-Eylül 1784) Anadolu va-

lisi ve Receb 1199^da (Mays 1785)

Bosna valisi olmutur. Ramazan 1199'

da (Temmuz 1785) vebadan vefat et-

ti. Hezârfen, tavrlar güzel re hizme-

ti umulurdu. Halil Hamid Paa 'yi sa-

dâret makamna sevketmi, o da kar-

lnda saraydan çkarmaya çal-

mür. (I. 370)

smail Paa (Hekim) zmirlidir.

Rumdan dönmedir. Mekteb-i Tbbi-

yemde vetiip cerrahlk ve eczaclkta

ustalap yükselerek cerrahhane mü-

dürü olup 126rde (1845) sânîye rüt-

besiyle ser-etbbâ olmutur. 1263'de

(1847) sür- hümâyûnda sünnetçi va-

zifesini yapnca ûlâ-snf- e\^^eli ol-

mutur. Zilka^de 1264xle (Ekim 1848)

\''ezirlikle Yanya \^alisi \^e haftasnda

nâfia nâzn ve Rebi^mlâhir 1265'de

(Mart 1849) ticaret nâzn olup Zilhic-
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ce 1267de (Ekim 1851) ayrld. Mu-

harrem 1268'de (Kasm 1851) tbbiye

nâzn, Ramazan 1269'da (Haziran

1853) zmir ve Cemaziyele-vel 1271'

de (Ocak-ubat 1855) kodra valisi

olup Receb'de (Mart-Nisan 1855) isti-

fa eyledi. Zilka'de'de (Temmuz-
Austos) Tanzimat Meclisi azas, Re-

biyülâhr Î273^de (Aralk 1856) ikinci

defa ticaret nâzn olup Ramazan

1274^de (Nisan-Mays 1858) azl ile

e^^^ârde (Mays-Haziran) Tanzimat

Meclisi azas ve Zilhicce 1276'da (Ha-

ziran-Temmuz 1860) Meclis-i Hazâin

azas ve Zilka'de 1277'de (Mays

1861) Girit valisi olmutur. 1283 orta-

larnda (1866 sonlan) Girit'de kark-
lk çknca stanbul'a çarld. O sene-

nin e\^^âlinde (ubat 1867) zabtiye

müiri ve Zilka'de 1284^de (Mart 1868)

zmir valisi olup 1286'da (1869/70) az-

^ ledildi. Cemaziyelâhir 1288'de (Aus-

tos-Eylül 1871) Selanik valisi olup

Muharrem 1289'da (Mart 1872) azle-

dildi. O senenin Ramazannda (Ka-

sm) ikinci defa zabtiye müiri, 18 Zil-

hicce 1289'da (16 ubat 1873) ikinci

defa nâfia nâzn, 11 Muharrem 1290'

da (11 Mart 1873) ürâ-y Devlet azas,

15 Cemaziyele\^^erde (21 Temmuz)

ehremini, 8 Ramazan'da (30 Ekim)

üçüncü defa nâfia nâzn, Zilhiccenin

son gününde (17 ubat 1874) ikinci

defa ehremini oldu. Tevcih günün-

de Babâli'de hariciye nazrnn oda-

snda felç geçirince birkaç gün orada

kalm, sonra evine götümlmü ve 24

Muharrem 1291'de (14 Mart 1874)

hastalnn uzamasyla azl ve emekli

edilmitir. 1297xle (1880) vefat eyle-

di. Dil bilir, siyasî ilere vâkf, lml,

)amuak huylu ve u^omluydu. Kadri

Paa ve Srrî Paa 'ya iki kzn ver-

mekle onlardan torunlar vardr. O^-

lu bahriye zabitlerinden Fuad Bey'

dir. (L 386)

smail Paa (Ispanakç) Karayla-

noullanndandr. Rikâb- hümâ^Tln-

da bostancba olmutur. 1094'de

(1683) bostancba oldu. Zilka'de

1095'de (Ekim 1684) vezidikle Mora

seraskeri oldu. 1096'da (1685) Sakz

muhafz olarak o sene Mora'ya me-

mur oldu. 1097'de (1686) ikinci defa

Mora seraskeri oldu. 1098'de (1687)

azledildi. Sonra Selanik ve 1105'de

(1693/94) Hanya ve ardndan Kandi-

ye valisi, 1107'de (1695/96) Boaz,

1108'de (1696/97) Agnboz muhafz,

lll4'de (1702/03) ikinci defa Kandi-

ye muhafz ve o sene Yanova muha-

fz oldu. Yenipazar'a vardnda ve-

fat etmitir. Bahtszlk yüzü görme-

mesi güzel hizmetindendir. Olu
Mehmed Paa, kardei Ali Paa ve

Ahmed Bey'dir. (.. 357/58)

smail Paa (Kara) Avlonyaldr.

Yükselip mîrimîranhk ile Kilis muta-

sarrf olmutur. Receb ll66'da (Ma-

ys 1753) Prizren mutasarrf olup

sonra vezirlikle Yanya valisi oldu. Re-

biyülewel 1172'de (Kasm 1758) Vi-

din, ardndan Beigrad ve Receb'de

(Mart 1759) Avlcnya valisi oldu. Re-

biyülâhr 1173^de (Aralk 1759) zul-

mü dolaysyla ^/ezirlii kaldmlnca

Arnavutlukla firar eyledi. Sonra özür

dileyince suçu affolundu. 11 76 "da

(1762/63) Kilis sanca verilip sonra

yine vezirlii kaldrlm ve isyanc

olmu olduunoan 1178'de (1764/

65) kaüedilerek cezasm bulmutur.

(I- 367)

smail Paa (Kara) Sarayda haseki

ve sonra Edirne bostancbas ve bu-

radan kapcbalkla sâkç anbar

emini oldu. 1178'de (1764) Arnavut



Kara smail Paa'nn maîm almaya

gittikde mîrimîranlikla Ohri mutasar-

rf oldu. O sene Cemaziyelâhirinde

(Aralk 1764) vezirlikle Hotin muhaf-

z olup 1179 sonlamda (1766 ortala-

r) ayrld. 1180 (l"^66/67) tarihinden

sonra vefat etmi t:r. Varlkl ve zor-

bayd. Olu Ali Beyedir, (h 367)

smail Paa (Keko Ali Paazade)
Kapcba olup scnra mîrimîranlikla

Ohrili Ahmed Paçay katle memur
olup muvaffak oldu ve yerine Hotin

muhafz oldu. Zilka'de 1199'da (Eylül

1785) Trhala valisi ve ewâl 120rde

(Temmuz-Agustos 1787) Delvine

muhafz oldu. IIL Selim devri (1789-

1807) balarnda vefat eyledi. (I. 371)

smail Paa (Kethüda) Damad Ha-

san Paa'nn enitesi ve kethüdas ol-

makla sadâretinde Cemaziyelev^'^el

lll6'da (Eylül 1704) vezirlikle kubbe

veziri öldü. .Cemaziyelâhir'de (Ekim)

Kbrs muhafz ve Ramazan'da (Ocak

1705) Trablusam /alisi olup Muhar-

rem 1117'"de (May;i 1705) dava edilip

mal geri istendi. Sonra Boaz Hisar

muhafz oldu. ev^^âFde (Ocak-ubat

1706) Midilli muhafz, 1119'da

(1707/08) nebaht muhafz, Cemazi-

yele\'^^el 1120'de (Temmuz-Agustos

1708) Rumeli valisi, Receb 112rde

(Eylül 1709) Krm seraskeri, sonra

Özi muhafz, Muharrem 1123'de (u-
bat-Mart 1711) Bender muhafz, o se-

ne Haleb valisi ve Bender seraskeri

oldu. 1125'de (1713) azledilip Sinop'a

sürüldü. Sonra vefat etmitir. (î. 359)

smail Paa (Kirl) Maliyeden yeti-

ip stanbul'da defterdar vekili ve Re-

ceb llOO'de (Nisan-Mays l689) cizye

muhasebecisi oluo llOrde (1689/

90) defterdar- ;kk- e\^^el oldu.

1103xie (1691/92) azl ve hapsedildi.

Sonra stanbul'a gönderildi. Receb

1104'de (Mart 1693) ikinci defa defter-

dar olup Safer 1105'de (Ekim 1693)

Rumeli payesi verildi. O sene Kilis

mutasarrf oldu. Rebiyüle\^^el 1107'

de (Ekim 1695) îstanköy muhafz ve

1109^da (1697/98) Aydn muhassl
oldu. niO^da (1698/99) orada vefat

etti. Tedbirli ve hesap ilerinden an-

lard. (L 356/57)

smail Paa (Koca) Divriklidir. ey-
tan brahim Paa'nn kardeidir. Yük-

selip Edirne bostancbas oldu.

1087 'de (1676) Adana beylerbeyi

olup 1093'de (l682) vezirlikle Sayda

valisi ve sonra stanköy muhafz ol-

du. llOrde (1689/90) tekrar Sayda

valisi oldu. Sene sonunda Diyarbekir,

1106'da (1694/95) Erzurum ve 1110'

da (1698/99) Sivas valisi oldu. Zulmü
dolaysyla o sene orada katledilmi-

tir. (I. 356)

smaÜ Paa (Köse) Maliyeden yeti-

erek defter emini oldu. 1058'de

(1648) vezirlikle badefterdar oldu.

a'bân 1059'da (Austos l649) azle-

dilip kubbe veziri olmutur. 28. gün

Sömbeki adasna sürüldü. 1060'da

(1650) Kbrs valisi olup Ramazan

106rde (Agustos-Eylül 1651) vefat

eyledi. Hesap ilerini bilir ve tedbir-

liydi. (I. 353)

smaÜ Paa (Kulakszolu) Balar-

da kapcba olup 1248=de (1832/33)

Midilli nâzn olmutu. Sonra mîrimî-

ran olarak bir müddet tara kayma-

kamlklarn da dolam ve 1280'de

(1863/64) vefat etmitir, (I. 383)

smail Paa (Küçük) Gürcüdür. Mî-

rimîran olarak sancakbeyi olmutu.

Zenta muharebesinde çok vezir kay-

bedilmesi üzerine buna vezir rütbe-

siyle Sivas valilii verildi. lllO'da
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(1698/99) Ni 'e yakn bir yerde katle-

dilmitir. daresizdi. (I. 357)

smail Paa (Macuncu) Gürcüdür.

Yusuf Ziya Paa tâbilerinden olup Ki-

lis ve A'zaz mütesellimi ve sonra Gir-

men sancagyla ordu konakçs oldu.

Cemazîyelevvel 1224 'de (Haziran-

Temmuz 1809) mîrimîran oldu. Ce-

maziyelev^^el 1225 'de (Haziran 1810)

harpde Rusya \'a esir olarak vefat et-

mitir. (I. 377)

smail Paa (Nianc) Enderun'dan

yetiip hasodadan 1078 'de (1667/68)

kiler kethüdas, sonra çukadar- eh-
riyari olup çktktan sonra beylerbeyi

payesi verilmitir. 1089 'da (l678) ni-

anc olup 1091'de (1680) azlolun-

mu ve 109
2
'de (1681) ikinci defa ni-

anc olmutur. 109
8
'de (l687) vezir-

likle sadâret kaymakam vekili ok

836 mutur. 1099'da (l688) bilfiil sadaret

kaymakam oldu. Siyâvu Paamn
ehâdetinde sadrazam olmutur. Ce-

maziyelâhir 1099'da (Nisan 1688) az-

ledilip sürülmütür. "Köprülü Meh-
med Paa zamân- sadâretinde etme-

dii kalmad" diye söylemesi Fâzl

Mustafa Paa 'yi hiddedendirip kz
kardeini, zevci Siyâ\aî Paa tereke-

sinin gasbedilmi mallarndan dolay

davac ettirmi, kaüettirdigi Zeynelâ-

bidîn Paa veresesi ise haksz olarak

paann katiolunmasndan dolay

aleyhine kalkm olduundan Re-

ceb llOO'de (Nisan-Mays 1689)

er'an katiolunmu tur. Akl ve uur
sahibi ve hiddetliydi. (I. 354/55)

sm^ail Paa (Paso) Yanya ileri ge-

lenlerinden olup Tepedenlenli Ali Pa-

amdan habersiz olarak olu Velî Pa-

a'ya balanm ve ona kethüda ol-

mutur. Babasndan suçunun affn ta-

lep eylediyse de babas gizlice idam-

n istemitir. Bu seb ebelen oradan sa-

vuup Drama nâzn Mehmed Bey'e s-

nmakla baz devlet hizmetlerinde

çalp 1225'de (1810) lagmcba ol-

du. e\a^âl 1235'de (Temmuz 1820)

vezirlik verilip Yanya ve Delvine vali-

si olmutur. Ancak Yanya Ordusu'nun

karklna sebep olmakla azledilmi

olarak Filibe'ye gelmesi emrolunmu
ve 25 Muharrem 1237'de (22 Ekim

1822) katledilmitir. (I. 378)

smail Paa (Pehlivanzâde) Mîri-

mîran olup 1109^da (1697/98) Sulta-

nönü mutasarrf ol'Hutur. Sonra ve-

fat eyledi. (I. 357)

smail Paa (Seyyd) Aya müftüsü-

nün oludur. Kapc:.ba ve mîrimîran

olarak Ramazan 12 26'da (Eylül-Ekim

1811) Bolu ve Viranehir sancaklary-

la Mi sivri muhafz olunca A^eziiik ih-

san buyurulmu ve reâ'yânn teftiine

memur edilmitir. evval 1239'da

(Haziran 1824) yalnz Kastamonu
sancagyla kalp dierlerinden azlo-

lunmutur. Sonra ayrlarak rütbesi

kaldrlm ve 1244de (1828/29) ve-

fat ederek Üsküdar'da defnedilmiür.

Olu, silahor ve kapcba Ali Bey'

dir. (I. 379)

smail Paa (Seyyid) Sirozludur.

Kapcba olup 1223'de (1808) Bo-

az nâzn, 1225'de '1810) arpa emini

ve 1227'de (1812) mîrahûr- e\^'el ol-

mutur. Sonra çeiti: görevlerde bulu-

nup e^^^âl 1239'da (Haziran 1824)

vezir rütbesiyle Boaz muhafz. Bolu

valisi ve 1240'da (1824/25) ilâveten

Kastamonu valisi olup 1245 (1829/'

30) tarihlerinde ay;;lmitr, 3 cA^'al

1253'de (11 Ocak 1837) vefat edip

Mahmtpaa'da ailesi yanma defne-

dilmitir. Olu kapcba Mahmud
Bev^dir. (I. 380)



ismail Paa (e^ hzâde) Beylerden

olup Kanije beyle;-beyi oldu. 1062'de

(1652) vefat eylemitir. Ogu Ahmed
Paa'dr. (I. 353)

tstnail Paa (TelDerdar) Süleyman

Paa'nm kethüdâs- olup Rebiyüle\^-^el

lll6'da (Temmuz 1704) onun saye-

sinde Cidde beylerbeyi oldu. Sonra

paal kaldrlp :;fendisine kethüda

olarak vefat eyledi. (L 358)

smail Rahmi Efendi (Osmanzâ-
de) zmirlidir. Devye müderrisi ve

mollas olup a'bân 1236'da (VIays

1821) sürülmütür, ^^fdan sonra mah-
reç ve bilâd- hamse payesi olup

1244'de (1828/29) Mekke payesi ol-

mu ve 6 Zilhicce 1245'de (29 Mays
1830) vefat edip E^'üp'e clefnedilmi-

tir. Ei "Alretlik Hanm'' diye me-
hurdu. DürriehA^ar Hamm'm kz
Zeyneb Hann'dr. Vefatndan birkaç

gün sonra Fener skelesimdeki kona-

yanmtr. (I. 379)

smail Rahmî Pîa (Tepedenlizâ-

de) Velî Paa'mn oludur. Tepedenli

Ali Paamn yok olmasndan sonra

kardei Selim Paa ile stanbul'a geti-

rildi. Muharrem i.244'"de (Temmuz-
Agustos 1828) kapcba olup harbe

memur oldu. Sonra 1250 'de (1834/

35) mîrahûr- sân olduysa da o ma-

kamn kaldrlmasyla babaki kulu

oldu. 1264 'de (1848) Trhala mutasar-

rf oldu. O sene Rebiyüle^T^^elinde

(ubat 1848) vezirlikle Trabzon, Zil-

ka'de'de (Ekim) Edirne, Muharrem
1266'da (Kasm-A;-alk 1849) Yanya,

Zilhicce 1268'de CEylühEkim 1852)

Cezayir-i Bahr-i Sefid ve Cemaziye-

levvel 1271 'de (Ocak-ubat 1854)

Haleb valisi olup azilden sonra Rebi-

)âilâhir 1273 'de (Aralk 1856) Edirne

ve Rebiyülâhr 1274'de (Kasm-Aralk

1857) Silistre valisi olup 1275' de

(1858/59) azledilmi, Muharrem 1276^

da (Austos 1859) Selanik, Cemazi-

yelâhir^de (Ocak 1860) Girit ve Zil-

hicce 1278x!e (Haziran 1862) Trhala

ve azilden sonra Safer 1283'de (Hazi-

ran-Temmuz 1866) Kastamonu ve

Rebiyülevvel'de (Temmuz-Agustos

1866) Bursa valisi olup ayrldktan

sonra Rebiyülâhir 1286'"da (Temmuz
1869) Prizren A'^alisi, Cemaziyelâhir

1288'de (Austos-Eylül 1871) ûrâ-y
Devlet azas ve ardndan muhâke-
mat- cezaiye reisi olup 6 Zilhicce'de

(16 ubat 1872) Islahat Komisyonu
azas ve 9 Rebiyülâhir 1289 'da (I6

Haziran 1872) tekrar ûrâ-y Devlet

azas oldu. 23 Rebi^allâhir 1292 'de

(29 Mays 1875) vefat etti. Haydarpa-

a'da medfundur. Zarif, lml, cömert

ve her bakmdan zevkine dükündü.
Olu Âsaf Bey'dir. (I. 385)

smail Râif Paa Malatyal brahim
Paa'nm olu olup 1138xîe (1725/26)

domutur. Babas kethüda olup ve-

fatnda stanbul'a gelerek hâcegân

rütbesiyle taltif edildi. 1172^de (1758/

59) sipahiler kâtibi A^e 1174'de (1760/

61) silahdar kâtibi oldu. Zarureti ol-

duunu mehur Tâhir Aa, padiaha
arzedince 1176'"da (1762/63) darbha-

ne emini olmutur. 1179'da (1765/66)

aynldkdan sonra ruznâme-i e\^"el ol-

mu ve 1182'de (1768/69) Rusya mu-
harebesinde reis vekili olarak stan-

bul'da kalmtr. 1187 (1773) sonla-

rnda ayrlarak ordu döndüünde Ce-

maziyelâhir 1188'de (Austos 1774)

asaleten reisülküttab olmutur. Ce-

maziyelâhir 1190'da (Temmuz-Agus-
tos 1776) azlolunup ardndan Kbrs'a
sürüldü. 5 a'bân 1192"de (29 Aus-
tos 1778) vezirlikle Msr valisi oldu.

Ayrldktan sonra 1195'de (1781) Gi-

837



838

rit valisi, ewâi 1196'da (Eylül 1782)

Mora valisi oldu. Rebiyülev^^el 1198'

de (ubat 1784) Belgrad muhafz ve

buradan Agrboz muhafz oldu. Ce-

maziyelewel 1199'da (Mart 1785) Ha-

lil Hamid Paa sadâretten ayrld
gün vezirlii kaldrlm ve Lefkoe'ye

gönderilmiür. Ardndan katledilmi-

tir. Kesik ba Nuhkuyusu'nda med-

fundur. ffetli, âdil, kâtip, münî idi.

Olu sudûrdan smet Bey'dir. Dieri

Gâlib Halil Bey'dit-^). (L 370/71)

smail Rifat Efendi Es ad IVIehmed

Efendi'nin (v. 1833/34)(-^) oludur.

Emtia gümrüü bakâtibi olup Cema-

ziyele\^^el 1267'de (Mart 1851) vefat

etti. Kzlar vardr. (I. 338)

smail Rüdî Efendi (Kbnsîzâde)

Tersane emini Kbrsl Ali Aa'nn o-
ludur. 1220'de (1805) dodu. Babas

sayesinde müderris olmutu. Zilhicce

1258=de (Ocak 1843) Selanik mollas

ve Zilhicce 1268=de (Eylül-Ekim 1852)

Bursa mollas olup Rebiyöilâhir 1274'

de (Kasm-Aralk 1857) Mekke paye-

si elde eylemi ve 1275^de (1858/59)

vefat eylemitir. Hattat ve airdir. (I.

381/82)

smail Sabr Paa Taraldr. Topha-

nede yetiip istihkâm mirlivas ve

1276'da (1859/60) mühendishane nâ-

zn ve ferik oldu. Sonra Tophane

Meclisi ikinci reisi olup 1295'de

(1878) vefat etmitir. E^otp^de med-

fundur. (î. 386)

smail Safa Paa Silahdar Ali Paa'

nn üvey babasdr. Oulluu saye-

sinde paalkla Kbrs mutasarrf ol-

mutur. 1128xle (1716) paasnn e-
hacletinden sonra azledilmi \^e vefat

etmitir. n37^de (1724/25) vefat edip

Üsküdar^a defnolunan Hac smail

Aa bu zat olmaldr. (I. 360)

smail Sâib Efendi Erzurumludur.

Devriye müderris:, olup 120rde (1786/

87) Ayntab ve sora Filibe mollas ol-

du. 1 Zilka'de 12l4^de (27 Mart 1800)

vefat etti. Duvardibi'nde medfundur.

(I. 374)

smail Salih Efendi Clspirîzâde)

Yahya Efendi'nin(-^) oludur. Mü-

derris, Üsküdar mollas olup 13 Ce-

maziyele\^^el 12'2'de (3 Kasm 1797)

vefat eylemitir. Karacaahmetie def-

nedildi. (I. 373; IV. 642)

smail Selimâ Efendi Ricalden bra-

him Vâhib Efendinin oludur. Kalem-

den yetiip hâcegândan oldu. 1202'de

(1787/88) Selanik Bamthanesi nâzn

olup 5 Zilhicce 1204'de (l6 Austos

1790) vefat etti. Eyüp'de medfundur.

(I. 372)

smail Sddîk Faa Msr eski beyle-

rinden olup pek çok zaman maliye

müdürü olmu ^^e 13 Receb 1290'da

(5 Eylül 1873) vezir rütbesi ihsan

buyrulmutur. Ancak memuriyeti M-
sr maliyesinin karmas zamanna

kadar devam etmesiyle e\^'âl 129r

de (Kasm 1874) .Dongolaya sürül-

mü ve 3 Zilka'de 129rde (12 Aralk

1874) vefat etmitir. Sen' et sahiple-

rindendi. (I. 385^86)

smail Ziyâeddin Bey Sadrazam

Hekimzâde Ali Paamn oludur. Mü-

derris, zmir mollas, ll63'de (1750)

Bursa mollas olup Mekke ve stan-

bul payelerine nail olmu ve 29 Safer

1189xla Cl Mays 1775) vefat eylemi-

tir. Babas yannda medfundur. ''Zi-

yâî'' mahlasyla sairdi. (I. 367)

smail Zühdî Bey Ricalden Hac b-

rahim Efendi^nin(-+) olu olup mü-

derris iken 1227^de (1812) vefat eyle-

di. Beyogkrnda medfundur. (I. 376;

I. 148^



ismail Zühdî Efendi Halil Hamid
Paa'mn dairesi imam olup 17 Rama-
zan 1218 de (31 Aralk 1803) vefat et-

ti. Haydarpaa'da medfundur. (L 375;

II. 299)

Ismailzâde bak. Mustafa Efendi; Sâ-

dk Mehmed Efendi

ismet Ahmed Efendi (Hac) Divan

kaleminden yetiip hâcegândan ve

tahvil kesedan oldu. 1244'de (1828/

29) vefat eyledi. Selimiye'de medfun-

dur. (IIL 472/73)

ismet Ali Efendi Mektûbî-i sadâret

halifelerindendir. Kaymakam paa-
lardan birine divan kâtibi olmakla

1170'de (1756/37) hâcegândan olup

sonra vefat etti. (IIL 471)

ismet Bey Askerlikten yetiip mira-

lay ve Hassa Meclisi azasndan oldu.

1269^da (1852/53) vefat ederek Kara-

caahmet'e defnolundu. (IIL 473)

îsmet Efendi Diyarbekiiidir. 1231'

de (1816) Msr'a gidip 20 sene hiz-

metlerde bulundu. Sonra Anadolu'ya

gelip vüzerâ ve voy\'^odaIar ve defter-

dar kâtipliinde ve maliye mektûbî

kaleminde bulunmu ve sonra vefat

etmitir. airdi. Jll. 474)

îsmet tbrahin Bey Râif smail Pa-

a'nn olu Kesriyeli Ahmed Paa'nn
torunudur. 17 Muharrem ll64'de (l6

A-alk 1750) dodu. Tâib ismail Efen-

dimden ilim örendi. 1202'de (1787/

88) Haleb mc las, Cemaziyelâhir

1205'de (ubat 1791) ordu kads ve

ikinci murahhas ve Mekke payesi ol-

du. Zilka'de 1207'de (Haziran 1793)

stanbul kads olup 25 Safer 1208'de

(2 Ekim 1793) Bursa'ya gönderildi.

Az müddette geri çarld. 12irde

(1796/97) meclis-i mükâleme memu-
ru, Muharrem 1213'de (Haziran-Tem-

muz 1798) Anadolu payesi, 1213'de

(1798/99) Rumeli payesi, 1215'de

(1800/01) birinci ve 1219'da (1804/

05) ikinci defa Rumeli kazaskeri ol-

du. 1 Receb 122rde (14 Eylül 1806)

nakibüleraf olup 17 Muharrem
1222'de (27 Mart 1807) vefat eyledi.

Nuhku^osu'nda medfundur. Temiz
soylu, fâzl, âlim, heybetli, vakur, fa-

sih, beli olup edebiyatla urar, üç
dilde air olup takrizler ve makamat
yazard. Selimiye Tekkesi eyhi
Ni'metullah Efendi 'den el ald. Sen^et

sahibiydi. îhtisar-t î'caz, Esasil'Bela-

^a muhtasar, yani htisarfi îktisari'l-

Mecaz eserleridir. Oullarndan biri

Atâullah Mustafa Bey'dir(->). Dierle-

ri Âif Hikmet Bey ve Abdullah Re'fet

Bey'dir. (IIL 472)

îsmet brahim Bey (Pîrîzâde) Yah-

ya Bey'in oludur. 1220'de (1805)

dodu. Müderris, Rebiyülâhir 1253'

de (Temmuz 1837) Galata mollas,

1254'de (1838) Mekke payesi, Cemazi-

yele\^'^el 1263'de (Nisan-Mays 1847).

stanbul payesi, a'bân 1264 (Tem-

muz-Austos 1848) ortalarnda stan-

bul kads, Receb 1265 'de (Haziran

1849) Anadolu payesi, 1269'da

(1852/53) Anadolu kazaskeri olup

1270'de (1853/54) Meclis-i Maarif re-

isi oldu. 4 Rebiyülâhir 1274'de (22

Kasm 1857) vefat etti. Beyazt'da de-

desinin yanma defnedildi. lim ve

maariften hissedard. Olu Mehmed
Sâhib Beyefendi'dir. (IIL 473)

îsmet brahim Bey (Râif smail
Paazade) Muti" Mehmed Bey'in(-^)

oludur. Müderris iken 29 Muharrem
1285^de (22 Mays 1868) çocuksuz

olarak vefat etmitir. Mallarn vakfet-

mi ve bundan Vefa Camii ile baka
binalar tamir edilmitir. (ÎV. 499)
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îsmet brahim Efendi Siiahdar

Mehmed Paa^nn divan kâtibi ve hâ-

cegândand. 1194^de (1780) vefat et-

mitir. (III. 472)

smet smail Efendi Husrev Paa

dairesi seçkinlerinden olup 1245 'de

(1829/30) hâcegân rütbesiyle Bursa

mukataacs olduktan sonra terifat

kaleminde yetiip 1259'da (1843) ya-

maklktan terifat kesedar ve sonra

muavini oldu. Baz lâizerâya dahi ka-

p kethüdas olup 1 Zilka'de 126l'de

(1 Kasm 1845) vefat etti. Karacaah-

metxle medfundur. Orta halli, zevk

ehli ve kerim bir zat idi. Büyük olu

Necib Bey terifat yama olup

1262'de (1846) vefat etmitir. Dier

olu tercüme kalemi hulefasmdan

Hasan Hamd Bey halam hanmn
zevcidir. 1290xla (1873) vefat etti.

Bunun olu Mehmed ükrî Bey'dir.

smet Efendimin kz kardeinin olu

Abdullah Beyzade Atf Bey, terifat

kalemi serhalifesidir. Dier olu Hak-

k Bey Cemaziyelâhir 1308'de (Ocak

1891) terifat kalemi mülâzim-i e\^'e-

li iken vefat eylemitir. (III. 473)

smet smail Efendi Kemâl Paa

imam Konyal Ali Efendi'nin olu-

dur. Esham muhasebesinde bulun-

duktan sonra Trabzon tahrirat kâtibi

ve postahane ve nahada kâtip ve ta-

ra kaymakam ve nihayet kodra

mektupçusu oldu. Ceridehane'de

memurken Safer 1302*de (Kasm-Ara-

hk 1884) vefat etmitir. air ve müni-

dir. (III. 473)

smet smail Efendi (Hac) Hâce-

gândan olup ehremini olmutur^Ce-

maziyelâhir 1199^da (Nisan 1/85)

surre emini oldu, ancak kabul etme-

diinden Sogucak^a sürüldü. Mtan

sonra 1201'de (1786/87) baruthane

nazr, sonra yeniçeri kâtibi, Muhar-

rem 1206^da (Eylül 1791) Bosna mu-

haddidi, a'bân 1210'da (ubat 1796)

döndüünde ruznâme-i ewel

1212^de (1797/98) tevkiî oldu. Sonra

vefat etmiür. (III. 472)

smet smaÜ Efendi (Yahkçzâ-

de) Kâtip olup ziraat bakâtibi ve Ce-

maziyelewel 1265'de (Nisan 1849)

tersane mektupçusu oldu. Rebi^âilâ-

hir 1266xla (ubat-Mart 1850) vefat

etmitir. Üsküdar'da skele Camilinde

medfundur. (III. ^^73)

smet Mehmed Bey Hac Halil Efen-

di'nin(->) oludur. Müderris olup

1237^de (1821/22) vefat eyledi. E}âip'

de medfundur. (II. 302)

smet Mehmed Efendi stanbullu-

dur. ^'Hac Efenci'^ diye mehurdur.

Müderris ve Nakibendî idi. 2 Zii-

ka^de ll60'da (5 Kasm 1747) vefat

etti. Topkap'da medfundur. Âlim, a-

irdir. ahidtyi erh edip bir risale ka-

leme almtr. (III. 471)

smet Mehmed Efendi (Hac) zzet

Mehmed Paamn muallimi olmakla

müderris oldu. 1. Abdülhamid devri

(1774-1789) sonlarnda vefat etmitir.

(III. 472)

smet Mehmed Paa Ramazanoul-

lanmdan Necib Beycin oludur. En-

derûn^dan yetierek kuruluunda ni-

zamiye askeriigme girip binba ve

1243*'de (1827/28) miralay ve 1249^da

(1833/34) mîrii^-â ve sonra Dukagin

mutasarnh ve 1253'de (1837/38) ferik

ve 1256'da (1840) Ni valisi oldu. Ay-

rldktan sonra ordulardan birine er-

kân olmutur. :264^de (1848) vezir-

likle Filibe valis: olup aldan 1266'da

(Haziran 1850) azledildi ve Muhar-

rem 1267=de (Kasm 1850) Anadolu



müfettii oldu. Zilhicce 1269xla (Ey-

lül 1853) Trabzon valisi, ewâl 1270'

de (Temmuz 1854) Trhala valisi ve

1271'de (1854/55) ikinci defa Anado-
lu müfettii, Receb 1271'de (Mart-Ni-

san 1855) Bursa valisi, ardmdan Kas-

tamonu, a'bân 1273 'de (Nisan 1857)

Silistre, Rebiyüilhir 1274 'de (Kasm-
Aralk 1857) Vidin valisi olup Rebiyii-

lâhir 1276'da (Kasm 1859) ayrld.

1277'de (1860/ Si) Haieb valisi olup

25 Ramazan 1279'da (16 Mart 1863)

azledilmi ve 28 a'bân 1282'de (16

Ocak 1866) vefat eylemitir. Doru,
sâdk, sert ve if/etliydi. Olu Hüseyin

Rzâ Paa'dr. (III. 473/74)

smet Müstafi! Bey slâm Mehmed
Aga"nn(-^) oludur. Müderris olup

Zilhicce 1227'de (A-alk 1812) vefat

eyledi. Zeynep Sultan Camii 'nde

medfundur. (L 350)

smet Mustafa Efendi Kalemden
yetierek hâcegândan oldu. 1212'de

(1797/98) masraf- ehriyârî olup 17

Zilhicce 1213^de (22 Mays 1799) ve-

fat etti. Üsküdar'da Miskinler'de med-
fundur. (lir. 472)

smet Osman Bey (Lalazâde) Nurî

Mehmed Bey'in(-*) oludur. Müder-

ris olup 13 Muharrem 1203'de (Ekim

1788) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. (IV. 589/9C:)

smet Paa A.skerlikten yetiip liva

ve ferik oldu. Memuren Bagdad Or-

dusu "nu teftie giderken yolda Rebi-

yülewel 1308 ce (Ekim-Kasm 1890)

vefat etmitir. (III. 474)

smet Paa Tophaneden yetiip z-
mir topçu oriralaylnda 7-8 sene bu-

lunmu ve li\^âikla Manastr'a gidip

hastalanmakla lava deiimi için gel-

dii Selânik'de 25 Muharrem 131 Tde

(8 x\gustos 1893) vefat eylemitir.

Kal'a-i Sultaniye muhafz Cemâl Pa-

a'ya damad olmutur. (III. 474)

smet Paa Za'feranbolulu Mehmed
Aa'mn oludur. Mekteb-i Tbbi-
yemden yetiip mâbeyn-i hümâyûn ta-

biplerinden olmu ve ferik ve

13l4'de (1896/97) müir olmutur. 20

ewâl 13l6"da (3 Mart 1899) aniden

vefat eyledi. Yahya Efendi Tekke-

si'nde medfundur. (lY. 864)

smet Süleyman Bey stanbulludur.

1245'de (1829/30) doup 1262'de

(1846) sadâret mektûbî kalemine gir-

di. 1274'de (1857/58) mâbeyn-i hü-

mâyûn kâtibi ve buradan sadâret

mektûbî muavini ve 1278'de (1861/

62) sadâret müstear muavini oldu.

1288'de (1871) ûrâ-y Devlet evrak

müdürü, 1297'de (1880) ûrâ-y Dev-

let kalemi serhalifesi. 1302'de (1884/

85) ûra-yi Devlet azas ve 13l4'de

(1896/97) bâlâ litbesi, ilâveten bakâ-
tibi olmutur. 22 Rebiyüle\^'^el 1315'de

(21 Austos 1897) oullaryla bindii

arabadan düerek yaralanm ve vefat

eylemitir. Hac Evhadeddin Tekke-

si'ne defnedildi. yi huylu, iffetli, do-
ru idi. (IV. 864)

smetî tabii hak. Hasan Efendi

smeti Ali Efendi Defterdar kapsn-
dan yetiip defterdar mektupçusu ol-

du. Ramazan 1183^de (Ocak 1770)

badefterdar oldu. Safer 1185'de (Ma-

ys-Haziran 1771) ayrlm ve az

müddette vefat eylemitir. (III. 472)

spir Mehmed Aa (Hac) Haseki

olup Safer 1176"da (Austos-Eylül

1762) bostancba oldu. Azilden

sonra sipahiler aas olup Rusya har-

binde Akdeniz zahire mübairi ve mî-

rahûr payesi oldu. 1185"de (1771/72)
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çavuba olup Cema2iyelewel 1 87'*

de' (Temmuz-Agustos 1773) Varna
seraskeri maiyetine memur oldu ve
a'bân'çia (El^im-Kasm) .esir oldu.-

Bartan sonra kurtulup'. 1189*da

(1775), çebeciba oldu. Sonra 11 93'de

(1779) yine sipahiler aas olup 1195
(1781). ylndan sonra vefat etmitir
'Gayretli ye hamiyetliydi. (L 323)

splmâde bak Ahmed Efendi; Es'ad
Mehmed Efendi; smail Salih Efendi;

Yahya Efendi ^^ .

'

,

,
. , .,/

fepiizâde Ayasofya eyhi Ispirî Ali

Efendiydin -Evlad arasnda âlimler

çkmtr. Erkek evlâdndan Refî'

Efendi, kzndan evlâd ise YâsinGi^â--

delerdir. (V. 681) : .

-

îsrafîfaâde hak, Fahreddin Efendi'

îsrailzâde bak Es'ad Mehmed Efen-
di

.
,

; y \_

istanbul Aaszâde bak. Ahmed
Efendi

,

.

•

istikamet Efendi Maliyeden yeti-
me olup Ekmekçizâde Almed Paa
yerine badefterdar olmutun
10?.3VJe (1614) ordu defterdar oldu,

lö25'de (1616) vefat ettiv Damad Ali

Pasajdr. (I. 323)

aretçi ötz/â. Osman Paa - • ' -

kodrakzâde Mustafa: Paazadeler-
dir, Büyük olu Hasan Hakk Paa
vefat etmitir, küçüü Ali Rzâ^ Bey,
bâlâ ricalinden oIûp, ûrâ-y Devlet
azasmdandr. Âdile Suitan'm kz
Hayriye Hanm Sultan' nilcâhlamtr
ki, ad geçen ,babasndan bir s.ene

sonra vefat etmitir, ikinci einden
Celâl Bey admda bir olu vardr. (IV
681)

îretî Mustafa Efendi Hasan b. Ab-
dullah'n oludur. Rumelihisarldr.

Müderris/ Mahmud Paa Hasköyün-
de kad ve 96ö'da (1553) ehzade Bâ-
yezid'e Edirne muhafzlnda: iir^

söyleyerek intisap eyledi ve-Eskiehir
kadsr oldu: Nihayet lyraca'da kadr
ken 974'de (1566/67) vefat^ eyledi.

air ve usta münidir. (IV. 375) •

ühlMe bak. Ahmed Efendi; Tabiî"

tvâz Aa Kasajp olup adna bir mes-
cid yaptrmtn (III. 606).

vaz : Efendi
. Manavgaddr. Birçok

defa Sahn- Seman müdernsif olup
hatta "Sekiz sâhn vaz dokuz dolan-'
di" denmitir. SonraBursa, Edirne ka-,d olup a'bân 9S5'de (Ekim-Kasm,
1577) stanbul kads oldu. a'bân
987'de (Ekim 1579) azledildi: Cema-
ziyelevvel 988'de " (Haziran-Temimz
1 580) kinci defa' kad olup Zilhicce

989*dâ (Ocak 1581) Rumeli kazaskeri
oldu. 99rde (1583) azlolunup Rama-
zan 993'de (Eylüi:n585). ikinci, defa'

Rumeli kazaskeri oldu ve Zilka'de

994'de (Ekim-Kasm 1586) vefat etti.

Âlim, fâzld. Ahkâm- serîye ve akli-

yat- galip, meclis-i kazas maden-i ha-:

vadis ve acaib idi. î'maH firâsete mâ-:
ildi, Nareddin Hoca huyunda, olup:
tahtaya mhlatt hir Hidâye nüshas-
m nansip taliplerine göstererek "onu
kara kitap bilir" derdi. Egrikap dn-
da bir camii vardn Hariminde med-
fundur. Kitaplar kendi hattiyle ya^l-'m olup oraya vakfetmitir. Kendine
görehkhzimi'.Beyzâti Telvih, Hidâ-
ye, Miftâh ve Mevâktf^ haiyeleri'
vardr. Olu Yahya Efendi'dir(~^).

(IIL 606/07)

îvâz MehmedAa Kapcba ve Bâ-
yezid voy\^odas olup Gümrükçü Is-

hak Aa adamlarndan olmakla mu-
kataat alm ve harplerde- bulunarak
sonra' Sakz muhassh olmutur. Son-



ra Bayndr'da kötü hali görülmekle

Kapdan Paa gönderilip yeeni Kara

Hasan ile ele geçirilmi ve 1189*da

(1775) katledilmitir. (III. 608)

îvâz' Mehmed Paa Mavodina sa-

kinlerinden Nasrullah'm oludur. Ni-

ce eylâdmn ivaz olmakla bu lâkab

âld. Kel Yusuf Eferidi'ye intisap etti.

Sonra Alâiyeli Ebûbekir Paa kethü-

das oldu. Gürrirük emanâtinde Ye-

en Mehmed Aga ile halef-seief oldu.

Sonra babaki kulu olup ", ll45'çle

(1732/33) çavuba oldu.' 22 Safer

ll48*deX4 Temmuz 1735)' vezirlikle

caymakam- sadr-âlî oldu. O sene

Cemaziyelâhir'de (Ekim-Kasm) Vi-

din vali ve seraskeri olup 1151*de

(1738/39) ayrlmasnn ardndan or-

duya halel gelmekle tekrar serasker-

lik teklifinde reddedince ordu kads,

kyafet deitirerek "ben giderim" de-

yince raz oldu.\ 12 'Zilhicce 115î'de

(23, Mart 1739) sadrazam ve serdâr-

ekrem olup fütuhatla musalahay ak-

deylecii ve stanbul'a geldi. 27 Rebi-

yülevvel 153'cle (22 Haziran 1740)

azledildi ve hemen ardndan Cidde

valisi ve CemaziyelevA^el 1153'de

(Austos 1740) Hanya valisi oldu.

1156'da (1743) nebaht muhafz
olup az müddette vefat etti.' Ya
60'dr, Cesaret, yiitlik ve insaf sahi-

biydi. Vefatndan bir sene sonra me-
zar açlm ve cenazesi bozulmam
olarak çkmtr. Oullar brahim
Bey, Ali Bey ve Emin Bey'le Halil Pa-

a'dr. 1210'da (1795) vefat eden kz
Aye, Hanm, Hac Ebûbekir Paa'nn
eiydi. "Ondan Mehmed Said Bey
adnda torunu olup 1198'de (1784)

vefat ederek Sinan Paa Medrese-

si 'nde annesi yanma' defnedilmitir.

(IIL 607/08)

îvâz Paa (Hac) Bursa subas olup

Karamanogli ehri muhasara eyledi-

inde akllca hareket le onu def ey-

ledi/Hizmetine mükâfâten Bursa va-

lisi ve ardndan vezir, oldu. Ancak
Molla emseddin Fenârî ile geçine-

meyip 830 (1426/27) yllarnda azle-

dildi. Hiddetinden "Fenârî vefat eder-

se namazn kldracam'' dedikte

Fenârî "namaz klmak ulemâya daha

münasibdir" demitir. Fenârî'den ev-

vel 832'de (1428/29) .vefat .etmitir.

an.*606). .

:

/; '

,.

îvâz Paa (Pehlivan) Saray teber-

darlanndan olup ahinciba, 1112'de

(1700/01) , çakrcba, 1113'de

(1701/02) Karasi mutasarrf ve paa
oldu. Azilden sonra Seydîehri muta-

sarrf olup 11 23'de (1711) harbe me-

mur oldu. 1124'de (1712) Sivas valisi

olup 1125'de (171.3) iizledilmi, ,5-6

ay tevkif olunmu ve sonra dam edil-

mitir. (IIL 607)

îvâz Paazade ^a^, Abdullah Efen-

di; Mustafa Bey; Râid Mehmed Efen-

di .

'

"
.

Ivâzoiu bak. Hasan P?a .

îvâzzâde Sadrazam vaz Paa oulla-

rdr ki yarm asrdan fazla devam et-

mitir. (IV. 699) •
. . ,

-

yâz Bey (Köprülüzâde) Abdullah

Paa'rim oludur. Safer 1177'de

(Austos 1763) vefat, eyledî; (III. 609)

îzmîr Faloszâde bak. Plasib Musta-

fa Efendi '

'

zxxür Möllaszâde bak. Ebûbekir

Efendi

zmirli bak, Halil Bey

zni-li Çelebi öa^. Mehmed ^Efendi

îzzeddin Abdüllâtif (îbn Melek)

Aydnoglu Mehmed Bey*ih muallimi
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ve onun Tire'de yapt medresesi

müderrisi oldu. 820'de (1417) vefat

etti. MecmaVl'Bahreyn ve Vikaye

erhi, tasawuftan bir kitap ve dier-

lerini telif eyledi. Olu Abdülmecid,

il Murad'a îûgat- Kur'aniye^i açk-

lâ^'ân bir risale takdim eyledi. Bir o-
lu da Mehmed'dir. (IIL 454)

zzeddin Efendi Cevahirci Tâhir

Aga'nm olu olup müderristi. 1239'

da (1823/24) vefat etti. (III. 454)

zzeddin Fikrî Efendi (Bülbülzâ-

de) Abdullah Efendi^nin(-*) oludur.

Gençken 1030'da (1620/21) vefat et-

ti. (IIL 366/67)

zzeddin îr Paa Bedirhan Paa^nm

kardeinin olu olup 1271xie (1854/

55) Cizre'den getirtilip Rumeli'nde bir

müddet ikametten sonra mîrimîran-

hkla Yanya taraflarma mutasarrf ol-

<^'^^ du. Sultan Abdülaziz devri (1861-

1876) sonlarnda vefat eylemitir. (III.

454/55)

zzet Ahmed Bey Anbozludur. Sa-

m Ebûbekir Paa'nn hazinedar

olup sonra kethüda kalemine dahil

oldu. il Mahmud devri (1808-1839)

sonlannda Serfiçe'de vefat etti. air-

dir. (IIL 458)

zzet Ahmed Bey Yükselip Istabl

payesi ve Teke sanca muhassh ol-

du. 15 a'bân 1268'de (4 Haziran

1852) vefat edip Üsküdar'a defnedil-

di. (III. 460)

zzet Ahmed Paa Hakk Mehmed

Paa'nm olu olup 1213^de (1798/99)

dodu. Kapcba ve Yeniil vowoda-

s olup Selim Paa ile Rusya harbinde

bulunup mîrimîran oldu. Cemaziye-

lewel 1253xle (Austos 1837) ferik ve

Ankara'ya memur olup oradan Bag-

dad feriki ve Ali Rzâ Paa'ya damad

oldu. Sonra zmit ve 1256^da (1840)

Adana ilâvesiyle Cidde vali kaymaka-

m ve Muharrem 1258^de (ubat

1842) Sayda valisi olup o sene Kbrs

muhahz vt^ Muharrem 1259'da (u-

bat 1843) yine Adana valisi ve Muhar-

rem 1260^da (ubat 1844) Bolu ve 18

Ramazan 126rde (20 Eylül 1845) ve-

zirlikle Diyarbekir ve Zilka'de

1262'de (Ekim-Kasm 1846) Erzumm

ve Zilhiccemde (Kasm-Aralk) Sivas

valisi olup Zilhicce 1263xle (Kasm

1847) azledildi. Rebi>âilâhir 1264^de

(Mart 1848) Yanya ve Zilka'de'de

(Ekim) Trablusgarb valisi oldu ve

ev^'âl 1268mde (Temmuz-Agustos

1852) azledildi. Zilhicce 1269'da (Ey-

lül 1853) Belgrad ve Rebiyülâhir

1271"de (Ocak 1855) ikinci defa Yan-

ya ve Safer 1272^de (Ekim 1855) Trab-

zon ve Cemaziyelâhir'de (ubat 1856)

am valisi, Rebi^âilâhir 1274^de (Ka-

sm-Aralk 1857) Meclis-i Vâlâ azas

ve Muharrem 1275'de (Austos 1858)

ilâveten Trabzon valisi olup Safer

1277^de (Agustos-Eylül 1860) azledil-

di. Rebi^njlewel 1278^de (Eylül 1861)

Cidde valisi olup Rebi^âilâhir 1281xle

(Eylül 1864) azledilmi ve Rebi^âilâhir

1282xle (Eylül 1865) Konya valisi

olup Safer 1284xle (Haziran 1867) ay-

rlmtr. 29 Receb 1285'de (15 Kasm

1868) Hüdâvendigâr valisi olup Mu-

harrem 1287 (Nisan 1870) sonlarnda

azl ve emekli edilmi ve 24 Muharrem

1293^de (20 ubat 1876) vefat eyle-

mitir. Haydarpaa'da medfundur.

dare ilerine vâkf, dindar, sâlih, cö-

mert, mükrimdi. Oullar Musul valisi

Aziz Paa ve Hakk Paa ile Süleyman

Bey'dir. (IIL 462)

zzet Ahmed Paa Hâim Osman

Paa^.nm oludur. Erzincan"da 1213'



de (1798/99) dodu. Nizamiye Ordu-

su"nun kuruluunda Enderun'dan ora-

ya geçip mîrlivâ ve ferik olmu ve 15

Cemaziyelâhir 126^'de (8 Mays 1849)

vezirlikle Hakkâri ve Van valisi olup

ewâl 1266'da (Austos 1850) ayrl-

m Ur. Safer 1267x'e (Aralk 1850) ve

e\^-âl 1268'de ;Temmuz-Austos

1852) Cidde valisi olup Rebiyialâhir

1270^de (Ocak 1854) azledildi. Cema-

ziyelewel 127rde (Ocak-ubat 1855)

Kürdstan valisi" olup Muharrem

1273'de (Eylül 1856) azledilmi ve

Muharrem 1275'de (Austos 1858)

Trablus valisi olup Muharrem 1277'de

(Temmuz-Agustos 1860) azledilmi ve

Rebiyülâhr 1278'de (Ekim 1861) Mu-

hacirin Komisyonu reisi olup a'bân

1278'de (ubat 1862) Harput ve Safer

1284'de (Haziran 1867) Sivas valisi

olup 1296 (1879) tarihinde ayrlmtr.

Bir müddet burada kalp 1301 'de

(1883/84) Kadrî ::^aamn vefatnda

Edirne valisi olup 14 e\^'âl 1310'cla (1

Mays 1893) vefa eylemitir. Edir-

ne'de medfundur. Sevet sahibi, safa

erbab, tedbirli, güçlü, sâdkd. Tavr-

lar garip, kâtip, air, edip olup

1877/78 Osmanl-l^us savanda ser-

vetinin 10.000 lirasn orduya vermi

ve kendinden 40 sene önce vefat

eden olu Hurrem Paa'nm ahu v-e

adnn yaatlmas için Erzincan'da bü-

yük bir cami ina ettirip baz hayrat

yapmür. (III. 465^

izzet Ali Bey Köse Ali Paazade Ab-

dükadr Bey' in oludur. (IIL 457)

izzet Ali Paa Defterdar Damad
Mehmed Paa'nr oludur. Kalem-

den yetiip 1137xle (1724/25) defter-

dar mektupçusu olup 1141 'de

(l"28/'29) defterdar~ kk- e\^^el ol-

du. 21 Rebi\âilewel ll44'de (23 Evlül

1731) vezirlik verildi. 15 Ramazan 'da

(13 Mart 1732) sadâret kaymakam
oldu. Zilka'denn banda (Nisan

1732 sonu) Anadolu valiligiyle Re-

^^an'a memur oldu. Sonra Revan se-

raskeri oldu. Cemaziyelâhir ll47'de

(Kasm 1734) orada vefat etü. Re-

van'da aliha Sultan Camii'nde med-

fundur. Kasmpaa'da Selkuyusu'nda

bir çeme yapt. air ve münidir. Da-

mad ricalden Rifat Süleyman

Bey'dir. Torunlarndan biri silahdar-

ehriyârî Mehmed Bey'dir. (III. 455)

îzzet Bey Kalemden yetiip hâce-

gândan oldu. 1236*da (1820/21) kâ-

gd- enderûn emini olup sonra vefat

etti. (IIL 457)

îzzet Bey Tepedelenli Ali Paa'nm
kz kardei ah Hanm ile Âdem
Berin ogîudm-. 124rde (1825/26)

vefat eylemitir. (III. 457)

îzzet Bey Morali Bekir Paa'nm olu-

dur. Haleb mollas olmutu. Sonra

(1840'lar) vefat etti. (III. 458/59)

zzet Bey Masarifat mümeyyizi ve

Zilhicce 1260^da (Aralk 1844) Dersa-

adet muhasebecisi. Muharrem 1263""

de (Ocak 1847) hassa muhasebecisi

olup bir-iki sene sonra vefat eyledi.

(IIL 460)

îzzet Bey Hac Mustafa Aga'nm (v.

1262/1846)(~^) oludur. Tara kay-

makamlklarnda bulunup Samako'

dan azledilmi olarak 127rde (1854/

55) vefat etti. Oullar Gâlib smail

Bey(~*), Mazhar Mahmud Bey ve

Nu'man Nazif Bey'dir. (IV. 474)

zzet Bey Bahriye miralaylarndan

olup 5 Cemaziyele\^^e 1278'de (8

Kasm 186l) vefat edip Haydarpa-

a'ya defnedilmi tir. (IIL 461)

zzet Bey Nail Mehmed Bey'inC--*) o-
ludur. Mezâhib kalemi müme\^izi ve
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sonra müdürü olup 5 Receb 1286'dâ

(11 Ekim 1869) vefat eyledi: (V. 530)'

îzzet Bey, Pekir aas Ali Aa'nm
olu olup ,Enderun'dan yetiti. Küre-'

nadan olup 1271 'de (1854/55) serku»

reriâ-y. padiahî oldu, . ,
1272*de

(1855/56) azledildi. Ramazan 1299'da

(Temmuz-Autos' 1882) Süeyman-
ye'deki evinde vefat ecierek Üskü-

dar'a defnedildi! (IIL '^63/64)':

zzet Bey (Kesriyelizâde) Bekir

Bey'in oludur. Kalemden .yetiip hâ-

cegândan oldu. 1223*de (1808) sipa-.

hiler kâtibi, 1228''de (1813) erglnâzi-

n, sonra sadâret mektupçusu 3re azil-

den sonra 1238'de (1822/23) salyâne

mukataacsolup^sonra vefat etmitir,.

aiL457)
,

.
V '

"

*

zzet Bey (îrînzâde) Kapcba.
olup Cemaziyelâhir 1223*de (Austos

8^^ 1808) silahdar aas oldu. Sonra vefat

eylemitir. (IIL- 456) ,;,

zzet Efendi Müderns olup Agakap-

^s^kassâm .oldu. 1179'da (1765/66)

kâfn ÇemîzâdeSaid Efendi ile bir-

likte sürgün edildi. Sonra. vefat etti.

(IIÎ. 455) ',':
^

zzet Efendi Yeniehr-l Fenâddr.

Oranm müftüsü olup ya 40 'a var-

madan 1237'de (1821/22) vefat eyle-

mitir. airdir. (111.457)

zzet Efendi Müderris ve mektüb-i^

fetva olup 1240'da (1824/25) vefafet-

mitirl Oglu Abdülaziz Efendi'ye

"Mektûbîzâde" denmitir, (III. 457)
''

zzet Efendi Mek'tûbî halifelerinden

olup evval 1248 'de (Mart 1833) Bur-

^ sa mukataacs ve 1249'da (1833/34);

zimmet halifesi ve sonra zahire mü-

dürü ve Zilhicce 1259'da (Ocak 1844)

esham muhasebecisi, bir' aralk" Bursa

defterdar, 1264'de (1848) ikinci defa

eshânv muhasebecisi olup bir-iki se-

ne sonra vefat etti. (III. 459/60)

zzet Efendi Ziver Paa'nm kardei-

dir. Defterhane kâtiplerinden olup

1268'de (1852) vefat etti*. airdir. (III.

460)

zzet Efendi Kasmpaa. Mevlevîha-

nesi der\derinden bir neyzenbann
oludur. :Mekteb-i Tbbiye-i Askeri-

yemden çkarak 275'de (1858/59)

Telgraflane'ye dahil olmu ve Kasta-

monu ve Beyolu telgraf müdürlü-^

günde ve Tuna, Gelibolu, Kastamo-

nu'da müfettilikle bulunduktan son-

ra 129rde .(I874) nezâret muavini,

1292'de (1875) Rüsumat Meclisi azas,*

1293'de''(1876) posta ve telgraf nâzn

olup 1295;de (1878), azledildi. 1296'

da. (1879) ikinci defa. telgraf nâzn

olup 1304'de (1886/87) uuana halel

gelince azl ve emekli edildi. 14 Safer

13ö9;da (19;Eyiül 1891) vefat etmitir,

EyCp'de rnedfundur. Sert dilli, telgraf

ilerinde bilgili, bir zat idi. (IIL 465)

zzet Efendi (Hac) Divan kalemin-

de mühimmenüvis ve sonra hâcegân

zümresine dahil olup 248'de .(1832/

33) Avlonya mukataacs olmutu. Bu

serelere (1830'larm ^sonlan) yetiti.

an.. 458) . -. . ;
'

.

* zzet Efendi (Hafz) Ricalden evki

Efehdi'nin imam ve muhasebe odas

halifelerindendi.' 1268'de (1852) vefat

eyledi. airdi, (m. 460) '; - :

zzet Efendi (Hoca) Hâcegârdan s-

mail Efendi'nin oludur. Enderun'a

ve hazine,odasna girdi. Hat muallimi

iken bu senelerde (1830'lar) vefat; et-

ti. Mehur hattatdr; (III. 458)

,

zzet Hasan 'Efendi Kalemden yeti-

ip Bahriye Meclisi bakâtibi oldu' 4

eWâl 1280'de (13 Mart 1864) ûlâ s-



nf-1 ev^^eliyle bahriye muhasebecisi,

Zilka'de 1283 (Mart 1867) sonlarnda

tahsilat nauhasebecisi ve Receb ,1286'

da. (Ekim 1869) Divan-- Muhasebat

azas oldu. Sonra adliyeye nakl ile

mahkeme-i ibtidaiye ve Rebiyülevvel

1290'da (Mays. 1873) divan. istinaf

azas, ve sonra ûrâ-y Devlet azas ol-

du. 12 Cemaziyelevvel 1295'de (14

Mays 1878) -bahriye,, müstear ve

a'bân'm (Austos) sonunda tekrar

ûrâry Devlet , azas olup 1299'da

(1882) ,vefat etti, Bahariye'de med-
fundur. ,Olu padiah damad Ferid

Paa'dr. Kardei bahriye mektupçu-

su Mehmed Ali Efendi 'nin olu Feyzî

Bey damadyd. Bu Feyzî Bey deBâ-
bâlî'de evrak müdür muavini ve ir-

vânzâde'y^ mühürdar olarak amca-

smdan birkaç sene önce vefat eyle-

,mitin (IIL 464)
,

,, ..

zzet Hüseyin Efendi Karaferyeli-

din 1245'de (1829/30) dodu. airdir.

(IIL461)

zzet Mehmed Bey Kâtip olup hâce-

lik verildi. Gureba-y yemin kâtibi ol-

du, 1212'de (797/98) vefat eyledi, Sü-

leymaniye'de sultan ketlüdâs Osman
Efendi yanna defnedildi; (IIL "456)

zzet Mehmed Bey E)urak Paa'nn
toamu, Said Mehriled Bey'in(->) olu-
dur. Eriderûnagalariridan olup 15 Ce-

maziyeleweri218'de (2 Eylül 1803)

vefat eyledi. Haydarpaa'da babas-

nn yannda medfundur. (III. 38)

zzet Mehmed Bey Benli Arif Bey'in

oludur. Mektûbî-i sadâret ve sohfa

âmedî odalarna girdi. Sonra âmedî-i

divan oldu. Zilka'de 122rde' (Ocak

1807) asaleten beylikçi oldu. a*ban
1224'de (Eylül 1809) vefat eyledi. Ay-

nlkçemesi'nde medfuridüf. âir ve

kâtipdi. (IIL 456)

zzet Mehmed Bey' Filibeli ^ Küçük
Hüseyin Bey'in oludur. 40 yandan
sonra Filibe müftüsü' Mehmed Râid
Efendimden okuyup izin ald/ 'Rama-

zan 1 263'de(Agustös 1847) EdirneYe
padiahn geliinde Bosna mevievi-

-yeti ihsan buyualdu. 1270'de (1853/

54) vefat eyledi. Âlim, airdir. (III. 460)

zzet Mehmed Bey Mevâlden Os-

mân Efendizâde' Mehmed Efendi'nin

oli; Hab Ali Paa'nn(->) kardeidir.

Nâfia Meclisi azasndan olup 27 Ce~

maziyelâhir 1283'de (6 Kam 1866)

Vefat eylemitir. Yahya Efendi Tekke-

sl'hde medfundur! (IIL 567)

zzet Mehmed Bey (Doramaczâ-
,de) Abdullah Efendi'nin(-+) torunu-

dur. Dahiliye halifelerinden ve hâce-

gândan olup Rebiyülevvel 1256'da

(Mays 1840) vefat etti. Üsküdar'da de-

desinin, yannda medfundur. (IIL 390)

zzet Melmed Bey (Hac); tzzî Rifat

Efendinin(~+) oludur. Terifat ;ser-

halifesi ouj:^ .11 .RebiyL\leyyel.l287'de

(11 Haziran 18,70) vefat etmitir. (IIL

467/68)

zzet Mehmed Bey (Hedmzâde)
Ali Bey'in oludur. 1253'de (1837/38)

vefat edip Üsküdar'a defnedildi. (III.

458)

zzet Mehmed Efendi Ömer Said

Efendi 'nin(-^) oludur, Müderrisiken

1219'da (1804/05) vefat ederek- Üs-

küdar'da defnedildL (IIL 596):; .

zzet Mehkned Efendi MünifMeh-
rhed Efendi'riin(->) oludur. Kâtip

olup 123rde (1816) vefat eyledi. Ayn-

lkçemesi'nde medfundur. (IV. 519)

zzet Mehmed Efendi Selâniklidir.

Müderris olup bu serielerde (182Ö'

ier) vefat etti.' Âlimlerin mehurianri-

dândr. (IV. 285) "

'
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zzet Mehmed Efendi Zecriye ba-
kâtibi ve hâcegândan oldu. 126

3
'de

(1847) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. (III . 459)

zzet Mehmed Efendi 18 Muharrem

1245"de (20 Temmuz 1829) vefat

eden Beylerbeyi Camii latibi Se>yid

Ömer Efendi'nin oludur. 1243 'de

(1827/28) Nusretiye Camiline hatip

oldu. Sesi güzel olduundan 125rde

(1835/36) ikinci imam- sultanî ve

müderris ve Zilka'de 1256xa (Ocak

1841) Yeniehr-i Fenâr mollas oldu.

Zilhicce 1259'da (Aralk 1843) imam-
e^n^el 1 Cemaziyee^^'^el 1260'da (19

Mays 1844) Bursa mollas ve ardn-

dan Mekke payesi ve Zilka'de 1260'

da (Kasm 1844) stanbul ve evval

126rde (Ekim 1845) Anadolu ve Ce-

maziyelewel 1263 'de (Nisan-Mays

1847) Rumeli payelerini elde etti. Zil-

hicce 1265'de (Ekim-Kasm 1849) ve-

fat eyledi. Beylerbeyi^nde babasnn
yanma defnedilmitir. (IIL 459)

zzet Mehmed Efendi Rauf Meh-

med Emin Paa'nn(--^) mühürdar

olup stab pâyeliydi. Paann vefatn-

dan sonra Karasi mutasarrflna git-

ü. Azledildikten sonra a^bân 1278'de

(ubat 1862) vefat eyledi. Kayalarda

defnedildi. (II. 423)

zzet Melmed Efendi 1257 de

(1841) vefat eden Mehmed Aann
oludur. Evkafdan yetiip senedat

müdürü vg sonra muamelat memuru
olarak 16 Cemaziyele\^'el 1296xla (8

Mays 1879) vefat eyledi. Zengindi.

(IIL 463)

zzet Melmed Efendi (Batâed-

dinzâde) (Cizyedarzâde) Bahâed-

din Efendi'nin oludur. Müderris,

1253'de (1837) Eyüp mollas oldu. -3

evval 1260xla (6 Ekim 1844) vefat

eyledi. Murad Molla Tekkesi4de

medfundur. (IIL 459; L 115)

zzet Melmed Efendi (Keçecizâ-

de) Salih Efendi nin oludur. 1200xle

(1786) dodu. 1212=de (1797/98) mü-

derris, 1237x!e (1821/22) Galata mol-

las olup Cemaziyelahir 1238^de (u-

bat 1823) Kean'a gönderildi. Bunun

için Arif Hikmet Bey 'zzet'de bile

kalmad eski halet" demitir. Cemazi-

yelahir 1239"da (ubat 1824) döndü.

124rde (1825/26) Mekke mollas ol-

du. 1242-"de (1826/27) stanbul paye-

si olup 1243 de (1827/28) Haremeyn

müfettii ve tenkih-i defatir memuru

oldu. 1244'd2 (1828/29) Sivas'ta ika-

mete memur oldu. 1245xe (1829/30)

kazaen vefat eyledi. air, âlim, güzel

konuur ve zarifdi. Bahar- Efkâr,

Hazân~ Âsâr adnda ik divan ve

Mihnet-keân adnda bir manzumesi

vardr. Kend: evlâd hakknda ''Budur

zzetle çar bag ola ad/ Fuad u Murad

u Read u Vedad'' demitir. Fuad Pa-

a sadrazam oldu. Ömer Murad Efen-

di(-*) müderristi. Read Bey(-^) kâ-

tipti. Vedad Efendi küçükken vefat

etti. (IIL 458)

zzet Mehmed Efendi (Mektûbîzâ-

de) Abdülaziz Efendi'nin oludur.

124rde (1825/26) dodu. 125rde

(1835/36) müderris olup Suriye mü-

fetti-i hükkâm ve Mekke payesi ol-

du. e\^'âl 128S^de (Aralk 1871) hu-

kuk dairesi azas ve 1 Muharrem

129rde (18 ubat 1874) evkaf müfet-

tii olup 1292xie (1875) azledildi.

Sonra stanbul payesi olup 1296'da

(1876) vefat etti. air, iman, zekî.

âlimdi. Olu maarif müdürlerinden

Mehmed Reid Beyedir. (IIL 463)

zzet Mened Paa Rum Mehmed
Pasa torunlarndan Hüseyin Bev4n



olu olup n36^da (1723/24) Boluya

loagii Çaramba'nn köylerinden Bey-

lik kokainde dodu. stanbul'a gelip

teberdar, kap hasekisi, bahalife ve

Cemaziyele^^el liyi'de (Ocak 1758)

dârüssaâde aas yazcs oldu. Teber-

darlarm kaldrlmasnda o sene 15 Re-

ceb 1171-'de (25 Mart 1758) azledildi.

Zarurete urayp kaynpederinin

evinde kalm olmasyla padiah tara-

fndan 7500 kuru ihs aniyle tekrar ya-

zc oldu. e\^^al 117')"da (Mart 1766)

darbhane emini, 1187 sonlarnda

(1774 balar) ehremini olup 26 Re-

bi^âilâhir 1188'de (6 Temmuz 1774)

vezirlikle sadâret kaymakam ve 2 Ce-'

maziyelahir 1188xie (10 Austos
1774) sadrazam oldu 8 Cemaziyelev-

vel 1189'da (7 Temmuz 1775) azl ile

Aydm valisi, 29 Ramt^zan 1189xla (23

Kasm 1775) Msr, evval 1192'de

(Ekim-Kasm 177.8) çel, ardndan Si-

vas, 1193 (1779) sonlarnda Erzurum

ve tekrar Rakka, 2 Ramazan 1194'de,

(1 Eylül 1780) ikinci defa Erzurum va-

lisi ve 25 Safer 1195'de (20 ubat
1781) ikinci defa sadrazam olup 55

günde geldi. l6 Ramazan 1196 'da (25

Austos 1782) azledilip Filibeye sü-

rüldü. 4 Safer 1197^d^ (9 Ocak 1783)

Belgrad valisi olun Rebiyüle\^'^el

1198xle (ubat 1784) orada vefat ey-

ledi. Akil, uur ve güzel ahlâk sahibi,

az sk, mazbut lisan l olup halk

kendisine müteekkirdi. Dairesi ima-

m Hafz Hac Emin Mehmed Efen-

di'dir(~>). (III. 456)

izzet Metuned Paa Za"feranbolulu-

dur. Zülüflü baltaclardan silahdar

aa kapcs brahim Aa zade Ali

Aa 'mil olu olup 11 56 "da (1743)

dodu. l]73"de (1759/60) stanbul'a

gelip amcas Benli Mustafa Paa da-

iresine girdi. Amcazadesi brahim
Beyle çalp kitabet ve ina ile me-
gul oldu. III. Mustafa zamannda la-

volunan Baltac Oca I. Abdülhamid

zamannda tekrar açlnca oraya çe-

ra olundu. Karavezir Mehmed Paa'

ya mensubivetle dârüssaâde aas ya-

zcs oldu. Sonra muhasebe-i e\a^el

payesi verildi. a'bân 11 92 'de (Eylül

1778) darbhane emini olup iyi hiz-

meti gönjldü ve ah Sultan kethüdas

oldu. Halil Hamid Paa^'a damad
olup 3 Receb 1193 de (17 Temmuz
1779) azledildi. evvâl'de (Ekim)

ehremini, 25 Cemaziyele\"^"el 1200'

de (26 Mart 1786) tersane emini. Ra-

mazan'da (Temmuz) vezirlikle Hanya,

Safer 120rde (Kasm-Aralk 1786) Di-

yarbekir, Rebi^ailev^'el 120 Ede (Ocak

1787) çel, Rebiyülâhir'de (ubat)

Bender muhafz, Receb 'de (Mays)

Cidde valisi, sonra Boaz muhafz,
Receb 1205^de (Mart 1791) Msr valisi

ve e\^'^âl 1207'"de (Mays 1793) Ana-

dolu valisi olup 25 Rebiyüle\^-el

1209'da (20 Ekim 1794) Üsküdar^a ge-

lip sadrazam oldu. 18 Rebiyüle\'\'^el

1213^de (30 Austos 1798) azledilerek

Sakz'a süijldü, sonra Manisa'ya çev-

rildi. 12 Ramazan 1227'de (19 Eylül

1812) orada vefat etti. Balkpazarfnda

bir cami yapt. Kâtip, tedbirli ve güç-

lüydü. Yüce gönüllü ^-e kerim olup

kimseyi incitmemitir. (III. 456/57)

îzzet Mehmed Paa Darende hane-

danndan brahim Bey' in oludur.

1207'de (1792/93) dodu. Amcas Ali

Paa dairesinde mühürdar olup kap-

cba \^e mîrahûr payesi ve vowoda
oldu. Bir müddet Isparta brahim
Paa 'nm kethüdâlmda dahi bulun-

du. 1236'da (1820/21) mînmîranlkla

Bursa mutasarrf ve Boaz muhafz,
1237"de (1821/22) Mentee ve Rebi^
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yülewel 1240'da (Kasm 1824) vezir

rütbesiyle Anadolu vâlisi^.; ve Zilka'

de'de (Haziran-Temmuz 1825) Boa-
ziçi muhafz ve 12 Receb 1242'de (9

ubat 1827)' kapdan- derya oldu.

1244'de (1828) Edirne ve umnu Or-

dusu'na memur olup 14 Rebi^âilevvel

1244*de (24 Eylül 1828) sadrazam ve

sefdâr- ekrem oldu. 22 Receb

1244'de (28 Ocak 1829) azledildi ve

Tekirda'da ikamete memur oldu. 26

Receb 1247'de (31 Aralk 1831) Vidin

mul:afz olup 17 Rebiyilevvel 1249'

da (4 Austos 1833) azledildi. O sene

3 Ramazanca (14 Ocak 1834) Karahi-

sar ve ardndan Ankara ve Kengn ilâ-

vesiyle Kastamonu valisi oldu. .13 Ce-

maziyelâhir 1255*de. (24 Austos
1839) Boaz muhafz, Receb 1256'da

(Eylül 1840) Sayda, Beyrut, -Trablus-

am muhafz ve Beriyyetü-am se-

850 raskeri olup muharebede ayandan
yaralannca îstanbuTa getirildi. 20

evval 1257'de (5 Aralk 1841) ikinci

. defa sadrazam oldu. 28 Receb 1258'de

'(4 Eylül 1842) azledilerek Edirne vali-

si, oldu. 11 ^Receb 1259'da (11 Mays
1843) azledildi. evval 1265'de (Agus-

tos-Eylül 1849) : Hüdâvendigâr valisi

olup Zilka'de*de (Eylül-Eldm) azledi-

lip emekli oldu.' 17 .
Cemaziyelâhir

1271'de (7 Mart 1855) vefat eyledi.

Eyüp'de. medfundur. Sabrh, doru,

vakur, bilh;; cesur, sert ve katyd.

Ankara'da yanan bir camiyi ina etti.

124lMe (1825/26) Istânbulîda ve

1245'de (1829/30) Tekirda'da/büyük

hizmeti göröldü. Ogulltr Halil Paa,

Ata Bey.ve Mesrur Bey'dir. Kethüdas

Hac Abdurrahman Aga'dr("->), (IIL

460/61) ./ ,

jtezet Mehmed Paa Giridîzâde Meh-

med Paa'nm ortanca oludur. Mek-

teb-i Harbiye'de iken binba olmu-

tun Sonra liva, ferik ve Vidin kuman-

dan oldu. .1296'da (1878) vezirlikle 6;

Ordu müiri olup 1299'da (1882) Ye-

men valisi ve 7. Ordu-müiri oldu

;

1301'de (1883/84) vefat eylemitir.

Zengin ve mal sahibiydi/Askerlikte

hizmeti görülmütür. iYesârîzâde :Ne-

cib Paa'ya damad oldu. (IIL '464) \'
•

îzzet Mehmed Paa * stanbulludur.

1240'da (1824/25) "dodu. 125rde

(1835/36) asker olmu ve terfi ederek

'1284 sonlarnda (1868 balar) ferik

olup Rebiyülâhr 1285'de (Temmuz-

Austos 1868) Dâr- ura reisi ve 28

a'bân 1286'dâ (3 Araîlr 1869) vezir

rütbesiyle' hassa müiri, Cemaziyelev-

vel 1287'de (Austos 1870) 5. Ordu

müiri, Ziika'de Î289'da (Ocak 1873)

hâssa müir vekili ve Dâr- ûra reisi,

Zilhiccemde (ubat 1873) zabtiye müi-

ri, Rebiyüievvel 129Û'da (Mays 1873)

ûrâ-y Devlet azas, Cemaziyelâhir'de

(Austos) Tanzimat- Askeriye: azas,

Receb'de (Eylül) 5. Ordu müiri, Mu-

harrem" 129rd'e(ubat-Mârt 1874) û-
i'â-y Devlet azas," ayn yl Bursa valisi,

zilhicce 1291/de (Ocak 1875) 5. Ordu

müiri olup bir-iki sene sonra azledi-

lerek stanbul'da iken Rebiyüievvel

1295'de (Mart 1878) serasker ve Ce-

maziyelevverde (Mays), azledilerek

Kozan ve'Diyarbekir taraflarna me-

muriyetle gidip sene sonunda Diyar-

bekir valisi olup birkaç sene ikarnet-

teri sonra âzlolunarak selâmlk resfni-

ne memur iken 8 Receb i308'de (17

ubat 1891) vefat edip Fâtih kabrista-

nna defnedildi. Haremi: hanini' da-10

gün= sonra vefat eylemitir. Doru ;ve

sertti. (III. 464/65) '• . :

hzci Mehmed Paa (Gözügüzel)

Buludandr. BabasMehmed Aga ile

stanbul'a gelip Enderun'da yetiip



krenâdan. olmu ve 1255'de (1839)

serkurenâ olup .1259'da (1843), azle:

dilip CemaziyeleA^el 1'262'de (Mays

1846) ihtisap nâzn, Cema2iyele\JYel

1265'de (Nisan 1849) vezir rütbesiyle

Meclis-i Vâiâ. azas ve. Zilhicce 1267-

de (Ekim 1851) ticaret nâzn olup 14

Zilhicce 1268'de (29: Eylül 1852) azle-

dilmitir. Rebiyülâhir J27rde (Ocak

1855) zabtiye müiri oldu. Rebiyülâhir

1274'de (KasnvAralk. 1857) vefat etti.

Doru, idarecilikte, mutedildi. , Olu
Necib Bey mutasarnf ma'zuUerinden

iken vefat etti. Dieri Tâhlr Bey'dir.

Kardei Pertev MehmedBey ve^Ab-

dülkerim Bey ile Mekteb-i Harbiye'de

binba Râiçl Bey'dir ki, .J295'de

(1378) vefat etmitir. (III, 46l) . r ;

zzet MehmedPaa (Zeybek) Niza-

miye^ Ordusu 'nun kuruluunda dahil

olanlardan olup ^'lkselip liva ve ferik

oldu. Sonra hassa reisi, 1263'de

(1847) zmir kumandan ve tekrar

hassa reisi olup 1278 (1861/62) ylna
doru emekli oldu-.- 5 Cemaziyelâhir

1289.'da (10 Austos 1872) vefat etti.

Nasûhî Tekkesi'nde ' medfundur.

Doru, tedbirliydi. Olu zâbitandan

Mehmed Nasfet Bey'din..(IIL 46 1) , .,

zzet Mustafa Bey Yeiiehidi Osman
Paa'nm oludur. 118i:de (1767/68)

müderris, Receb 1203'de (Nisan

1789) Eyüp mollas, 1208'de- (1793/-

94),Edirne mollas, 1209'da (1794/95)

Mekke payesi, ;12l4^de (1799/1800)

stanbul: payesi oldu.:; Rebiyülâhir

1223-de (Haziran 1808) -Manisa'ya,

gönderildi. Sonra zmir'e getirilip

a'bân: 1224'de (Eylül 1809) döndü.

1225'de (1810) Rumeli cazaskeri ol-

du. 21 a'bân'da (21 Eylül) azledile-

rek Konya'ya
,

gönderildi. Sonra Buv,

sa'ya, çevrilip yine stanbul'a getirildi.

Rebiyülâhir 1230'da (Mart-Nisan

1815) ikinci defa Rumeli kazaskeri ol-

du.. Rebiyülâhir 123rde (Mart 1816)

azledilerek Tire'ye, gönderildi ve ora-

dan Gelibolu'ya getirildi. 1239'da

(1823/24) affedildi. 14 a'bân
1242'de (13 Mart 1827) vefat etti. Ki-

izade, zengin, nefis yemekleri bol-

du. Olu ffet Bey'dir. (III. 457/58)

Î2;zet Mustafa Efendi To.syahdr,

Bostanzâde 'Mustafa Aga'nm ' olu
olup 12l6'da (1801/02) domutur.
Annesi tarafndah, Kadirîhane kua:-

cusu smail Rûmî soymdandr, îllm

örendikten sonra mûsikîye ' meylet-

mi ve 1233'de (1818) Enderun'a gire-

rek neyzen, hanende ve hattat olmu-
tur. Hacca gidip Mehmed Can ' Efen-

dimden el alarak Nakibendî olup son-

ra Msr'a' gidip dervi' öldü/ 7 ay son-

ra stanbul a geldi. Bâyezid Camii'nde

sesinden tannp iltifat gördü ve yine

hanende oldu. 1255'de (1839) evkaf

kaymakam ve sonra Eyüp hatibi, Mu-

harrem 126 'de (Ocak 1845) imâm'-r

sânî-i padiahî, Rebiyüle\n'el 1262*de

(Mart 1846) Selanik ve Cem3.7,iye]â-

hir'de (Haziran) Mekke payesi, sonra

stanbul payesi, Receb 1265'de (Hazi-

ran 1849) Anadolu payesi, o sene Zil-

hiccesinde (Ekim-Kasm 1849) imam-
ev\^el-i padiah, 'Rumeli payesi ve

a:bân 1 266'da (Haziran 1850> ehza-

delere hat- muallimi oldu. 1269'da

(1852) imametten ayrld. Cemaziye-

\e\r\rQ\ 1269'da (ubat 1853) Meclis-i

Vâlâ azas olup ^ 1275'de (1858/59)

azahktan. azledildi. e\n'âl 127Ö'da

(Nisan-Mays 1860) tekrar Meclis-i

Vâlâ . azas ve Muharrem 1277'de

(Temmuz-Agustos 1860) Meclis-i

Hass'a memur oldu. 1278'de(186l/

62) reisülulemâ ve a*bân 1279'da

ss
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(Ocak-ubat 1863) nakibüleraf oldu.

1283'de (1866/67) birinci ve Receb

1284'de (Kasm 1867) ikinci ve Mu-

larrem 1285"de (Mays 1868) üçüncü

defa Rumeli kazaskeri oldu. 14 Zil-

ka'de 1294"de (20 Kasm 1877) vefat

eyledi. Tophane'de Kadirîhane'ye

defnedildi, ülûm- Arabiye ve Fars-

ye'de orta derecede ve ulûm- muta-

sa\^afede üstad ve airdi. Bir-iki eseri

vardr. 11 Kuran ye o kadar Deâîve
200 kadar hilye yazd. Ayasof\^a Ca-

mii 'yle baka yerlerde celi hatlar var-

dr. Orta boylu, nazik, edip, lehçesi

tatil ve kimyaya meraklyd. Damad
me^^âlîden Abdurrahman Efendi ^e

olu Bâb- fet\^â kâtiplerinden Tevflk

Efendi'dir. Talikde üstad Yesârîzâde,

nesih ve sülüs hattnda ise Çömez
Mustafa'dr. âkirdleri bugün reisü'l-

hattatn Muhsinzâde Abdullah Bey ve

merhum efik Efendi, Abdullah Züh-

dî Efendi, Burdurlu Osman Efendi ve

Vahdeti Efendi^dir. (III. 462/63)

izzet Mustafa Efendi (Dârendeli-

zâde) Darendeli Hac Mustafa Efen-

di'nin olu olup müderris, Yâsincizâ-

de Abdülvehhâb Efendi'nin eyhülis-

lâmlnda mektupçu. sonra molla ve

1247^de (1831/32) Medine mollas ol-

du. 3 Cemaziyele\"V'el 1250"de (7 Ey-

lül 1834) vefat eylemitir. (IV. 472)

zzet Mustafa Efendi (Kevâkibîzâ-

de) Müderris, Sofya mollas oldu.

1280 (1863/'64) ylndan sonra vefat

eylemitir. (III. 46l)

zzet Mustafa Efendi (Yesârîzâde)

Yesârî Es'nd Mehmed Efendi'nin olu-

dur. Müderris, molla, 1242'de (1826/

27) Mekke payesi, 1245'de (1829/30)

stanbul payesi, 1253'de (1837/38)

Anadolu payesi. Receb 1255x1e (Ey-

lül 1839) Anadolu kazaskeri, 1256*da

(1840) Rumeli payesi ve Zilka^de

1258"de (Aralk 18-'2) Takvimhane

nâzn olup 1259xla ;i843) azledildi.

Safer 1262'de (ub^-t 1846) Rumeli

kazaskeri oldu. Azilden sonra 2

a^bân 1265^de (23 Haziran 1849) ve-

fat eyledi. Fâtih'de babasnn yanma

defnedildi. Güzel konuur, hüner ve

marifet erbabndan ve büyük hattat-

lardan olup mûsikîcie hâce-i zaman

ve hatt- talik'de mad- Rum idi. Ya-

lan hakknda "Yemin etse Yesârîzâ-

de gerçektir, yalan söyler'' denmitir.

Oullan Rifat Mehmed Efendi('-^),

Atâullah Mehmed Efendi(-^) ve Ne-

cib Ahmed Paaxlr(-^). (III. 459)

zzet Osman Efendi Bursal Râid
Mehmed Efendimin oludur. Hakkak

esnafndan olup Suitan Abdülmecid

devri (1839-1861) sonlarnda vefat

eyledi. airdir. Ebced hesabyla isim

koymaya dair bir eser yazd. (III. 461)

zzet Paa Kuruluunda nizamiye as-

kerliine girerek liva ve ferik oldu.

Sonra 1259'da (1843) mîrimîran rüt-

besiyle Ankara ve Bozok kaymakam
oldu. Cemaziyelev^^el 126rde (Mays

1845) vefat etti. (III. 459)

zzet Paa Askerlikten yetiip Hassa

Ordusuma redif livas olmutu. 1270

(1853/54) ylmdan sonra vefat eyle-

mitir. (III. 461)'

zzet Paa Maliye memurlarndan

olup Fuad Paa ile am'a gidip 1280"

de (1863^ 64) Rumeli pâyesiyle Kudüs

mutasaiTih oldu. 128:'/de (1868/69) az-

ledildi. Cemaziyelâh;r 129rde (Tem-

muz-Austos 1784) Bihke mutasarrf

olmu ve azilden sonra 1293xie

(1876) yine tayin edilmi ve sonra ve-

fat etmitir. (III. 462,

~

zzet Paa Sandk <.nnini ve Medine

müdürü iken vefat eden Mehmed



Efencli'nin oludur. Kalemden tara

kaymakamlklarna ve mutasarnflk-

larma gidip mîimîran olmutu. 25

Cemaziyelahir 1311 "de (3 Ocak 1894)

vefat etti. Beikta 'da Yahya Efendi

Tekkesi'ne defnedilmitir. (III. 465)

zzet Paa Topçu Mektebi'nden yeti-

ip terfi ederek topçu numune alay

miralay olmutu. 19 Cemaziyelahir

1315^de (15 Kasn 1897) vefat eyledi.

Ya 60'a yakm dirayetli bir zat idi.

Kardei,, tecrübe vg muayene reisi

Cemâl Paaxir. V. 864)

zzet Paa (Ömer Aazâde) Tevfik

Beyin oludur. Müderris ve sonra

mülkiye memuru ve mîrimîran olup

Hudeyde mutasarrflndan azledil-

mi olarak 1292 (1875) ylma doru
vefat eyledi. Diimad bahriye nâzn

Hasan Pasajdr. .II. 462)

zzeteddin Mehmed Efendi He-

kimba Mehmed Said Efendi'nin to-

runudur. 1195'de (1781) Galata mol-

las, Cemaziyele\^-^el 1203'de (ubat

1789) am mollas oldu. l6 Receb

1205^de (21 Ma:! 1791) vefat eyledi.

E}âVp'de medfundur. (III. 456; III. 29)

zzeti Mehmed Bey Diyarbekirlidir.

Sipahi olup 1070=de (1659/60) vefat

etti. airdir. (III. 455)

zzeti Mehmed Efendi lmiye mülâ-

zimlerinden olup I. Ahmed devri

(1603~1617) airlerindendir. (III. 455)

zzeti Mehmed Efendi Vanldr.

1105'de (1693/94) vefat etti. Kâtip,

nedim, airdi. (IIL 455)

tzzetî Mehmed Efendi (eyh)
(Vnezâde) Zekeriyâ Efendi olu
Lutfullah Efendimin olu olup

1039^da (1629/30) dodu. Müderris,

molla oldu. Muharrem 1073xie

(Agustos-Eylül 1662) stanbul kads

olup Safer 1074^de (Eylül l663) azle-

dildi. 1079'da (1668/69) Anadolu ka-

zaskeri oldu. Rebiyülâhr 1080'de

(Evlül 1669) Rumeli kazaskeri olup

Receb'de (Aralk) ayrld. Cemaziye-

CA^^-e 1087'de (Temmuz 1676) ikinci

defa Rumeli kazaskeri oldu. a'bân

1088'de (Ekim l677) azledildi. a^bân

1092^de (Austos-Eylül 1681) vefat

eyledi. Amcas Yahya Efendi yannda
medfundur. Âlim, güzel ahlâk sahibi

ve KesftrZ'Zünûnz zeyli, Tezkire-i

uaras ve Divat vardr. (III. 455)

zzetzâde bak. Emin Mehmed Efendi

zzî Mehmed Emin Efendi (Reis-

zâde) Abdülkadir Efendimin olu-

dur. airdi. 1184^de (1770/71) vefat

etti. (III. 467)

zzî Nu'man Efendi Kastamonulu-

dur. 1225^de (1810) stanhuPa gelip

zmir'e giderken vefat eyledi. airdir.

(III. 467)

zzî Rifat Efendi (Hac) Terifat ka-

leminden yetiip 1259'da (1843) teri-

fat yama ve 1262 'de (1846) keseda-

r ve 1274'de (1857/58) terifat mu-

avini oldu. 19 Muharrem 1278- de (27

Temmuz 1861) vefat etti. Aynlkçe-
mesi'nde medfundur. Olu Hac z-

zet Mehmed Bey'dirf-^). (III. 467/68)

zzî Süleyman Efendi Baltaclar

kethüdas Halil Aami oludur. Di-

van kalemine girip ll56xia (1743)

vak^anüvis oldu. evval 1159'da

(Ekim-Kasm 1746) küçük evkaf mu-

hasebecisi ve Zilkaxie ll60'da (Ka-

sm 1747) terifat oldu. Cemaziyela-

hir ll68'de (Mart-Nisan 1755) vefat

etti. Bilgili ve münî idi. Nesri nazm-
na üstün olup Muradzâde'den el ald

^'e yaknnda defnini vasiyet etti.

Mürettep Divan ve Tari/ji ym'âu'.

(lîl. 467)

S5:
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ICaba bak Halil Efendi; Halil Efendi;

Lutfî'Lutfullah Efendi; Nezir Aga (So-

lak); Receb Efendi; a'ban Efendi
'

Kabakç bak, Mustafa Aga
;

Kabaktlak bak, Ahmed Aga; Alv
med Paa; brahim Paa ^ ,. ,

Kabakulakzâde bak. Ebûlirâd
Mehmeçl Efendi; Mehmed Efendi; Sa-

idMehmed Efendi \

Kabakul'akzâde Sudûrdan Ebûlirad
Mehmed Efendi- nin yeeni bu nâmla
öhret bulmutur. Bir asr kadar de-

vam etmitir. (IV:| 700) ' "

Kabasakal, bak, Ahmed Efendi;

Mehmed Efendi (Sahhaf); Mustafa,

Efendi; Sinan Aga; Zeynelâbidîn Paa
KabaalcaLzâde bak.' Abdurrahman
.Efendi; Mehmed Efendi , / ,

Kabz Molla -ran'dan Anadoluîya
gelip tahsil yaptî. Hs. îsâ'mn bütün
peygamberlerden üstün' olduuna
inandgmdan Divan-r : Hümâyün'a
çarlarak îbn Kemâl emseddin ve
Sa'dî Çelebi, tarafmdan . sorgulanm
ve suçlu bulunduundan^bu iki .zatn

fetvasyla, 934'de (1527/28) katledil-

mitir, (V. 45) ..,,

Kabîlî Mehmed Efendi (Yâverîeâ'
de) Ispartai Abdülganî Efendi'nin

oludur. Müderris, 1038'de (1628/29)
Galata mollas sonra Selanik mollas
oldu. evval lö44'de (Mart-Nisan

1635) vefat etti. Fâzl, airdir. (ÎV. 45)

Kabûlî Çelebi Sirozludur. IL Murad
devri (1574-1595) ortalannda vefat

eylemitir. airdir. (IV. 52) '

Kabûlî tbraiim Çelebi Geduslu-

dur. Kadi 'olup Msr'dan gelirken

löOö (1591/92) ylnda boularak ve-

fat etti., airdir. (IV. 52)

Kabûlî Meltned?aâ Tahvi! kalemi

kâtiplerinden Emin Kabûlî Efendi'nin

olu olup 1227^de (1812) dogmuUir.
Divan' kalemine, sonra Maarif-1 Adli-

ye Mektebi 'fie ve 1256*da (1840) ter-

cülne kalemine girdi; 1261 'üe (1845)

Berlih Sefareti kâtibi olup sonra Ru-

meli ve Anadolu'ya memuriyetle gitti.

1265'de (1849) Londra Sefareti ba-
kâtibi Tel2S6'dâ (1850) Londra mas-,

lahatgüzan ve Rebiyülevvel 1268'de

(Ocak 1852) Atina sefiri, Safer 1;269'

da (Kasm-Arahkl852) hariciye kâtibi,

Cemaziyelâhir 127ö'de (Mart 1854)

Gelibolu Harb Komisyon- Muhteliti

azas, Rebiyülevvel 272'de (Kasm
1855) ticaret muavini ve o- sene Di-

van tercüman veicili, a'bân 1272*de

(Nisan, 1856) asili ve Zilka'de 1274'de

(Haziran 1858) ikinci^ defa hariciye

kâtibi ve Gemaziyelâhir 1276'da

(Ocak 1860) hariciye müstear olup

^a uZii' ±4. /a ue v^uuau lovAj uaa ile

Beriyy^tü'-am'a memur; oldu.. Ra-

mazan 1279'da (ubat-Mart 1863) ve-

zirlikle Sayda valisi olup Ramazan
1280'de (ubat 1864) îzmir yalisi ol-

du. Receb 128rde (Aralk 1864) istifa

eyledi.
, Rebiyülâhr 282'de (Eylül

1865) Meclis-i Vâlâ azas ve Safer

1284'de (Haziran 1867)' .tiicaret nâzn
vekili olup Âlî Paa le öirit'e gitti ve
döndü. Zilka'de (Mart 1868) de dön-

dükten sonra asaleten ticaret riâzrr

olup, Cemaziyelâhir 1288'de'<Agüs»

tos-EylüM871) azledildi; Rebiyülev-

vel 1290'da (Mays 1873) Viyana sefi-

ri ve 17 Rebiyilâhir 129rde (3 Hazi-

ran 1874) ehremini ve 18 Cemaziye-



lâhir'de (2 Austos) ikinci defa, ticaret

nâzn, .25 Ramazan' 1292'de..(25 Ekim.

1775) Petersburg' . sefiri ve 1293'de

(1876) 'aryandan olup 8. RebiytUâhir

1294'de. (22 Nisan,- 1877) vefat etti.

Kethüdâzâde'. Arif Efendi'den ders

görmü, yabanc dile vukuf kazan-

m, devlet ilerine vakf, doga tavr-

Ir olup Fuad Paa'nn bacanayd;

av, 52)r : ;

'
.

Kaçar te/j; Mehmed Paa '•

Kaii fc/3. 'Âbdurrahman Paa; Halil

Ag'a;-Mehmed Paa; Mustafa Paa;; Sâ^

lih Efendi; Süleyman Efendi -

Kad Abbaszâde to^. Emin Meh-

med Efendi

Kad
,

Çelebi bak. ^Lutfullah, eyhî

Efendi ,; ., -.
.

. - .

Kad Çelebi Kad olup bu nâm ile-

mehur oldu. I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) sonlarnda vefat et-

ti; airdir, (IV. 51)

Kadi'Fâ2:l Aclân Bey'in hizmetinde

muallimdi. Balkesir'in fethinde I.

Murad'n (hd 1361-1389) hizmetinde

bulunarak gagalarda bülüirnu ve sâ-

dkan vefat etmitir. (V. 51)

Kadolu bak Mehmet Bey

Kadi2âde:tefe. Abdullah Efendi; Ab-

durrahman Efendi; Almed Efendi;

Almed eyhî Efendi; Ali- Paa; Emin

Efendi (Haci); EminjMehmed Efendi;

brahim Efendi (Seyyid); brahim Pa-

a; LutfuUah Efendi; Mehmed Efendi;

Mehmed Efendi (Pîrî); Mehmed Efen-

di (Seyyid); Mustafa Efendi; emsed-

din Efendi; eyhî Efendi; eyhî Meh-

med Efendi; Tâbir MehmedEfendi

Kadzâdel, Murad devri (1361-1389)

âlimiennden Koca Mahmud Efendi

torunu Mûsâ Paa oullardr ki, IIL

Murad devrine (1574-1595) kadar

parlayp sonra, söndü. rDiger "Kadzâ-

de" eyhülislâm "Ahrned emeddin
Efendi oullan molla olarak bir asr,

kadar devam etmitir. Baka bir kad

soyundan" Kâdzâde *'

tâhir Efendi

eyhülislâm olmutur, '(IV. 700)

Kadizâde-i Rumî bak. Mûsâ Paa

Kadîmi Hamd Çelebi (Hâ&2:)D-

van- Hümâyûn kâtiplerinden olup

995'de (1587) vefat etti. Yusuf ûZü-:

leybâ manzumesini telif eyledi. air-

dir. (IV. 58). . , v; .

Kadid bak.-^mvn Efendi; Yusuf Paa

Kadifecizâde bak. Mehmed Efendi

KadM to./&. Süleyman Efendi

Kadiri Abdülkadir Efendi Hamidli-

dr. 940'da (1533/34) vefat etti.. air-

dir. Olu Hasan Celebindir, (IV, ',45)

Kadrî Abdülbâkî Efendi (eyh
Mustafa Selâmîzâde) Pravadilidir.

Kad olup 1082'de (1671/72) vefat et-

ti. airdir, (V. 55) ..

Kadrî Abdülkadîr Efendi Ispartah-

dr. 959'da (1552) vefat etti: Âlim ye

airdir. (IIL: 345)

Kadrî Abdülkadir Efendi Kayserili-

dir. Seyyidlerdendi. Kayseri'ye kad

oldu. Azilden sonra da nâkibüleraf

oldu, Cemaziyelevvel 1013'de (Ekim

1604) vefat etti. Dindar, doru ve' a-

irdir. (IIL 345/46)

Kadrî Aga Bostanc Ocag'ndan yeti-

ip haseki oldu. Cemaziyelâhir

1236'da (Mart 82) silahdar aas
olup Cemaziyelâhir 1238'de (ubat-

Mart 1823) humbaracba oldu/ Son-

ra Sakz muhassl ve sonra Gelibolu

'muhassh oldu. Istanbula geliinin ar-

dndan 1252'de (1836/37) vefat et-^

mistir. (IV. 55) - :
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Kadrî Aazâde bak. Mehmed Aa
Kadrî Ahmed Bey (Hekitnzâde)

Saiciâ Bey'in olu olup mevâlîdendir.

(IV. 55)

'

Kadrî Bey (Abdî Paazade) Müder-

ris, molla olup 1246xla (1830/31) tah-

rir memuru olup sonra vefat etti. (IV.

55)

Kadrî Çavu Tersane çavulanndan

olup adna mescidi ^"ardn^ Küçükpi-

yalepaaxla mektep ve çeme yaptr-

d. (IV.^ 55)

Kadrî Çelebi Babâli'den yetiip

1033'de (l624) reisülküttab olmu ve

azilden sonra 1042'de (1632/33) ikin-

ci defa bu makama gelmitir. 1049'da

(1639/40) Tabanyass Mehmed Pa-

a 'ya mensubiyetinden dolay azlo-

lunmu, ancak 1051'de (l64l) tekrar

reisülküttab olmu ve arahkda baka
görevlerde bulunup 1055 (1645) ta-

rihlerinde vefat etmitir. Bilgili ve

tedbirliydi. (IV. 55)

Kadrî Çelebi (Abdülkadir) Niksarî

Emir Hasanzâde Suudî Mehmed Efen-

dimin oludur. Müderris olup Zilhicce

10Ö4'de (Austos 1596) vefat etti. air

ve üç dilde söze kadirdi. Silahorlükte

mehurdu. Edirnekaprda hendek ke-

narndan bir cirit atp iki kat kapnn
üstünden geçip çar meydanna dü-
mütür. Tefsir-i erifden baz surelere

haiyeler yazd. (IV. 54)

Kadrî Çelebi (Abdülkadir) Ayntab-

ldr. Ruznâmçe kâtibi ve baz evkafa

mütevelli oldu. 1082^de (1671/72) ve-

fat etti. Divan sahibi airdir. (IV. 55)

Kadrî Çelebi (Zeynîzâde) Kayserili-

dir. 1. Süleyman (Kanunî) devrinde

(1520- 1566) vefat etti. airdir. (IV. 54)

Kadrî Efendi (Abdülkadir) (Kud-

sîzâde) Haleblidir. ''Kudsîzâde'' diye

mehur olup orada belediye reisi ol-

mutu. Sonra stanbul'a gelip bir ara-

lk Bursa mektupçusu ve sonra kay-

makamlk ve mutasarrflk gibi hiz-

metlerde bulunarak 10 sene önce

mâbeyn ikinci kâtib' olmutur. Bâlâ

rütbesine kadar elde edip 66 yamda
20 ewâl 1309'da (18 Mays 1892)

barsak veremi olarak vefat etmitir.

Yahya El'endi Tekkesime defnedildi.

lim, iir ve inas mükemmel ve eser

yazmaya istekli olup edipdi. (IV. 56)

Kadrî Mehmed Bey (Ali Sât'zâde)

Zileli mamzâde Ali Sâtr Efendimin

oludur. Müderris, 1258'de (1842)

Bosna mollas, 1263de (1847) zmir

payesi ve 1265 'de (1849) Erzurum

mollas, Se\^'^âl 1274^de (Mavs-Hazi-

ran 1858) Filibe mollas, sonra Mekke
kads ve Cemaziyele^'"v^el 1279' da

(Kasm 1862) evkaf müfettii, Cemazi-

yelâhir'de (Aralk) ^'stanbul payesi,

sonra Anadolu payesi ve Zlka'de

1293'de (Kasm-Aral:c 1876) Anadolu

kazaskeri ve ardndan Rumeli payesi

oldu. 12 ubat 130rde (24 ubat 1886)

vefat ederek Eyüp'e defnedildi. Alim

ve cömertdi. Sultan ^^ bdülazize bal-
l olup tahta çknda damad Gâlib

Paa ile oullan Emin Bey ve Hayrî

Bey mabeyinci olmulardr. (IV. 55/

56)

Kadrî Mehmed Hfend (eyh)
(mamzâde) mam Hurpeteli Mus-

tafa Efendimin oludur. Müderris,

molla. Mekke, stanbul payesi oldu.

Cemaziyelevvel 1057"de (Haziran

1647) Anadolu kazaskeri oldu. Dör-

düncü gün azledildi ve on dört gün

sonra tekrar atand. Receb 105
7
'de

(Austos 1647) azledilip on iki gün

seçince üçüncü defi atand ve Mu-

harrem 1058 'de (Su lat 1648) tekrar



azledildi. evvâi 1063'de (Eylül l653)

Rumeli pâyesiyle dördüncü defa

Anadolu kazaskeri olup Zilka'de

1064'de (Eylül l654) azledildi. ewâl
1067'"de (Austos 1657) vefat etti. Za-

mann dilini bilirdi. Olu Mehmed
Efendi'dir(^). (IV. 170/71)

Kadrî Mehmed Paa Mütercim-i

Kamus Âsim Efendi 'nin yeeni shak
Paann oludur. Tercüme kalemine

girerek Zilka^de 1280^de (Nisan 1864)

ticaret-i bahriye reisi, e\a^âl 128rde

(Nisan 1865) posta nâzn, Cemaziye-

lâhir 1282^de (Kasm 1865) Meclis-i

Hazain bakâtibi, Rebiyüle\^'el 1283'

de (Temmuz-Agustos 1866) Meclis-i

Vâlâ kavânin bakâtibi, Cemaziyelâ-

hir 1284^de (Ekim 1867) Meclis-i da-

re- i Bahriye reisi ve Muharrem

1285'de (Mays 1868) ûrâ-y Devlet

azas, e\^^âl '.i287'de (Ocak-ubat

1871) 6. Daire reisi, Cemaziyele\^^el

1290^da (Temmuz 1873) nafia müste-

ar ve bir ay sonra ilâveten Meclis-i

Nafia reisi, Cemaziyelâhir 1291 'de

(Temmuz-Austos 1874) ehremini,

19 aloân 1292^je (20 Eylü 1875) na-

fia nâzn, Zilhicce 1292xle (Ocak

1876) bahriye müstear, Muharrem

1293'de (ubat 1876) ehremini, 21

Muharrem 1294'de (5 ubat 1877) ve-

zir rütbesiyle ûrâ-y De^det reisi, Mu-

harrem 1295'de (Ocak 1878) Sivas

valisi, ardmdan Bagdad valisi, 9 Zil-

hiccemle (3 A-alü^ 1878) dahiliye nâz-

n, 3 Zilka^de 1296'da (19 Ekim 1879)

ticaret nâzn ^^e 1 Receb 1297'de (9

Haziran 1880) ravekil olup ev^^âf

in balarnda (Eylül 1880) azledildi.

Ardndan Edirne valisi oldu. 1302 'de

(1884/85) Edirne'de aniden vefat et-

mitir. Tedbir ve tasarafu olup lisan

bilirdi. Hekim smail Paa'nn kzyla

evlenmi ve ondan evlâd olmutur.

Olu smail Bey'd ir. (ÎV. 56)

Kadrî Paa Saraya bal olarak kap-

clar kethüdas olup 1067'de (1656/

57) Silistre beylerbeyi olmutur. Son-

ra lOöS'de (1657/58) vezirlikle am
valisi olup 1069'da (1658/59) azio-

lunmu ve 1070'de (1659/60) vefat

etmitir. (IV. 55)

Kadrî Paa Askerlikten yetiip mirli-

va olup Faik Paa'ya damad olmu-
tur. Bursa redif mîrlivâs iken Rama-

zan 1304'de (Haziran 1887) vefat etti.

airdir. (IV. 56)

Kadrî Receb Efendi Bursal tacir

Hac Kadrî'nin olu olup "Abdülka-

dirzâde" denmitir. Müderris ve Bur-

sa mollas oldu. 1094 'de (1683) vefat

etti. Cömert, kerim, âlim, airdi. (II.

371)

Kadrî Seyyid Mehmed Dede (Er-

menak eyhizâde) Beikta Mevle-

vîhanesi'ne 1234^de (1818/19) eyh
oldu. Sultan Abdülmecid devri (1839-

1861) balarnda vefat etti. (IV. 55)

Kadrîzâde bak. Abdüikadir Efendi;

Ahmed Efendi; Es 'ad Ahmed Efendi;

Es 'ad Mehmed Efendi; Zeynelâbidîn

Kerimî Efendi

Kafeszâde bak. Mustafa Aga

Kafîrolu bak. Ya'kub Paa

Kâfiyeci bak. Muhyiddin Mehmed
Efendi

Kaftan Aaszâde bak. Bahâeddin

Mehmed Bey

Kafzâde bak. Fâizî Abdülhay Efendi;

FeyzuUah Feyzî Mustafa Efendi; Re-

ad Mahmud Çelebi

Kâdî bak. Mehmed Efendi

Kahraman bak. Osman Efendi
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Kahraman Paa Devlet hizmetlerin-

de bulunarak Kamaniçe beylerbeyi

olmutu. Ahmed Paa'nm vefatmda

llOrde (1689/90) bunu muhafz ta-

nmalanyla tasdik olunmu, Almanla-

ra kar güzel muhafaza etmi ve e-
hiden vefat eylemitir. (V. 65)

Kahraman Paa Mîrimîran ve Duka-

gin mutasarrf oldu. Azilden sonra Ka-

vala'da tutuklu kald. 1183'de (1769)

harbe memur olduundan Hotin mu-

hafz vekili oldu. O senenin Rebiyü-

lâhirinde (Austos 1769) harpde ku-

surlu davrannca orduya geliinde

cezalandrlarak vefat etti. Olu
Nunan Paa'dr, (IV. 65)

Kahraman Paa Beratldr. Hane-

dandan olup 1284'de (1867) ûrâ-y

Devlet azas ve Rumeli beylerbeyi

payesi oldu. Bir müddet sonra mem-
858 leketine döndü ve az müddette vefat

etti. Olu Ali Paa'dr. (IV. 65}

Kahraman Paazade bak. Ali Paa;

Nu'man Paa

Kahveci bak. Osman Day

Kahvecibazâde bak. Aziz Meh-

med Efendi; Mustafa Aa; NuruUah

Mehmed Bey; Sâdk Mehmed Efendi;

Sâhib Ömer Efendi

Kahvecibazâde Saray kahveciba-

smm olu Ömer Sâhib Efendi'nin

oullardr ki sudûrdan olmulardr.

(IV. 702)

Kahvecizâde bak. Ahmed Efendi;

Mehmed Efendi

Kail Mustafa Efendi stanbulludur.

m. Selim devri (1789-1807) airlerin-

dendir. (IV. 45)

Kaimî Hasan Efendi Bosnaldr.

Halveti tarikatinden olup Bosna'da

Silahdar Paa Tekkesi^ne eyh oldu.

Sonra tzvornik'e seyahat ve ikamet

eyledi. 1091'de (1680) vefat eyledi.

Cifir bilirdi. lâhî ve iirde esizdi. Di-

van vardr. (II. 140)

Kâkülü perian bak. eyhî Efendi

Kalafat bak. Mehmed Paa

Kalavun bak. Yusuf Paa

Kalayczâde bak. Osman Efendi

Kalay bak. Refî' Mehmed Emin

Efendi

Kalâyîzâde bak. Münib Ahmed
Efendi

Kaayikoz bak. Ahmed Paa

Kalburcu bak. Ahmed Dede

Kalelizâde bak. A£. Paa

Kalender Bekta- Velî -^vlâdmda-

nm dedi. Babas skender b. Balm
Sultan b. Resul Çelebi'dir ki, Hüseyin

Habibzâde'dir. Hac Bekta Velî ev-

lenmeyip bekâr kald, ancak çada
^ Kadnck Ana, Hüseyin Habib adnda

bir çocuk dourdu \e güya keramet-

lerinden olarak burun kanyla hamile

oldum diye ilan etmitir. Bu Kalender

haylice itibar bulup Anadolu'da 10

sene kadar yorgunluk verdi. 93
2
'de

(1525/26) vefat etti. Anadolu'da Bek-

taî inancnn yaycs olmutur. (IV.

61)

Kalender Çelebi Germiyanhdr. Ka-

d olup Bilecik'te kad iken uuruna

halel gelip lOOO'de (1591/92) vefat

etti. airdir. (IV. 61)

Kalender Paa Maliyeden yetiip

1022'de (1613) üçüncü defterdar ol-

du. Sonra ikinci defterdar olup I. Ah-

med, camiini bina buyurduklarnda

bina emini oldu. Camiin bitiminde

ewal 1023'de (Kasm I6l4) kubbe

veziri oldu. Az müddette vefat eyle-

mitir. (IV. 61)



Kalender Paa Maraldr. Eraftan

olup mîrimîran rütbesiyle Mara vali-

si oldu. Rebiyülâhir 1221'de (Hazi-

ran- Temmuz 1806) Trablusam bey-

lerbeyi ve çerde babuu olup 1222'

de (1807) Rusya harbinde esir olup

1223'de (1808) kurtularak yine Mara
beylerbeyi oldu. 1227 (1812) tarihle-

rinde vezirlik ihsan buyurulup Diyar-

bekir valisi, 123rde (1816) yine Ma-

ra ve Rakka valisi oldu. 1234'de

(1819) azledilip vezirlii kaldrlarak

Ankaraya sürüldü. Afdan sonra Ku-

adas muhaftzj olup Rebiyülâhir

1237'de (Ocak 1322) vefat etti. Olu
Süleyman Paa'dr. (IV. 61/62)

Kalenderolu hak. Mehmed Paa

Kalenderzâde ^/ezir Kalender Paa
olu Süleyman Paa ve torunlar

Ken'an Bey ve Osman Paa'dr ki, Sü-

leyman Paa b. Kalender Paa, uzun

yllar evs^^el mîrimîran ve sonra bey-

lerbeyi payesi ve Dersim valisi olup

ayrlmlardr. (IV. 702)

Kaln bak. Ali Paa

Kalnolu bak. Ahmed Aa
Kaltakçzâde bak. Halil Efendi

Kalyoncuzâde bak. Ahmed Bey

Kalyonîzâde oak. Ahmed Necib

Efendi; Hasan Efendi; Mecid Meh-

med Efendi; Mehmed Efendi

Kalyonîzâde IIl. Mustafa devrinden

(1757-1774) beri gelir mevâlîden bir

ailedir. (IV. 700)

Kamalk bak. Syâvu Paa

Kamer Hatun 11. Selimin dâyesi

olup uzun yaac. 1027'de (1618) ve-

fat eyledi. Beyolu'nda ngiltere Sefa-

reti ardnda defnedildi. Orada camii

vardr. (IV. 65/6(S)

Kametîzâde bak. Abdülcelâl Nured-

din Efendi; Faize Fatma Molla Kadn;

Fazlullah Mehmed Efendi; Fazlullah

Mehmed Efendi; Mehmed Efendi; Re-

id Ahmed Efendi; Rüdî Ahmed
Efendi; eyhî Mehmed Efendi

Kametîzâde IV. Mehmed devri

(1648-1687) âlimlerinden Kameti Ab-

durrahman Efendi olu Mehmed
Efendi'ye denir ki, günümüze kadar

devam etmitir. (IV. 700)

Kam bak. Mehmed Paa

Kâmî Ahmed Dervi Efendi Mani-

saldr. llOO'de (1688/89) vefat etü.

airdir. (IV. 73)

Kâmî Ahmed Efendi Kalemden ye-

tiip hâcegândan oldu. Sipah bahali-

fesi olup azledilmi olarak 25 Rebiyü-

lâhir 1174'de (4 Aralk 1760) vefat et-

ti. Topkap'da medfundur. (IV. 73)

Kâmî Ahmed Efendi Hazine-i hü-

mâyûna 1200'de (1786) girip bayaz-

c ve pekir aas ve 1238'de (1822/

23) anahtar aas, sonra tülbend aa-

s ve Zilhicce 1239'da (Austos 1824)

rikâbdar- ehriyarî oldu. 1240 'da

(1824/25) tevliyeüe kapcba olup

sonra vefat etmitir. Liyâkat sahiple-

rindendi. (IV. 73/74)

Kâmî damad bak. Ebûbekir Efendi

Kâmî Hasan Çelebi Enderun'da ter-

biye gördükten sonra divan kâtibi ol-

du. 951'de (1544) vefat etti. airdir.

(IV. 73)

Kâmî Mehmed Çelebi Zenbilli Ali

Efendi'nin kardeinin oludur.

952'de (1545) vefat etti. airdir. Man-

zum Yusuf ü Züleyhâsi vardr. Olu
Mehmed Efendi'dir. (IV. 73)

Kâmî Mehmed Efendi Edirnelidir.

eyh brahim Gülenî'nin oludur.

Müderris, Galata kads, sonra evkaf

müfettii, sonra Msr mollas ve Mek-
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ke payesi oldu. Zilka'de 1136'da

(Temmuz-Austos 1724) vefat etmi-

tir. Âlim, fâzl, airdir. FeyzuUah Efen-

di'nin balad Fetâvâ-yt Kaidiyemn

Farsçadan Arapçaya tercümesini ta-

mamlad ve fkhdan metalib ve saire

zammetti . Tuhfetü 7-Vüzerâ, Behe-

etü'n-Naîmâ, FinîznâmeYG mükem-

mel Divan\ vardr. (IV. 73)

Kâm a'bân Efendi Diyarbekirli-

dir. Msr'a gidip Kadiri olup evini

tekke yapt. Sultan Abdülmecid devri

(1839-1861) sonlarnda vefat etti. a-
irdir. (IV. 74)

Kâmî Yahya Efendi Kayserilidir.

Müderris, Diyarbekir mollas olup

1126'da (1714) fec\^â emini oldu. Re-

biyülâhr 1128'de (Nisan 1716) vefat

etü. Edirnekap'da medfundur. Âlim,

airdir. (IV. 639)

860 Kâmil Aa (Hac) Zara ileri gelen-

lerinden olup kapcba olmutur. L
Mahmud devri (1808-1839) sonlarn-

da vefat etti. (IV. 68)

Kâmil Ahmed Bey Matbah emini

Hasan Efendi'nin akrabasndan olup

Endemn'dan yetiip çknca tüfenkçi-

ba oldu. 15 Cemaziyelâhir 1247'de

(21 Kasm 1831) vefat etti. Haydarpa-

a'da onun yanma defnedildi. (IV. 68)

Kâmil Ahmed Efendi Beypazarl îb

rahim Efendi'nin(->) oludur. Müder-

ris olup 1274^de (1857/58) vefat eyle-

di. Üsküdar'da defnedildi. (I. l62)

Kâmil Ahmed Efendi Siliv ilidir s-

mail Hakki Efendi'nin kardei olup

1262'de (1846) müderris oldu. Sultan

Abdülmecid devri (1839-1861) sonla-

rnda vefat etti. airdir. (IV. 69)

Kâmil Ahmed Efendi Müderris,

mahreç mollas ve nizamiye mahke-

mesi reisi, hukuk azas ve 1288'de

(1871) istinaf ikinci reisi oldu. 29 Zil-

hicce 1292xle (26 Ocak 1876) vefat

etmiür. (IV. 71)

Kâmil Bey Ricalden Hüsnî Bey'in

oludur. Mektûbî-i defterî halifelerin-

den olup 1240^da (1S24/25) terifat

kesedar, 1243^de (1827/28) tersane

reis vekili oldu. Sonra vefat etmitir.

(IV. 68)

Kâmil Bey Büyükdereli olup kalem-

den yetierek tara kaymakamlklar-

na gitmiti. Sonra mâbeyn kâtibi olup

sonra Beyolu mutasarrf ve 1305 'de

(1887/88) zabtiye nâzn oldu. 1308'

de (1890/91) azolunup sonra Manisa

mutasarrf oldu. Rebivülâhir 1309'da

(Kasm 1891) vefat ett:.. Hizmet ehliy-

di. (IV. 73)

Kâmil Hasan Efendi (Seyyid) Ba-

bâli'den yetiip hâcegândan oldu. 9

ewal 1232^de (22 Austos 1817) ve-

fat edip Haydarpaa'da defnedilmi-

tir. (IV. 68)

Kâmil smail Paa Yazc Kâmilî s-

mail Efendi torunlarndan olup kap-

cba ve mîrimîrandan olup tara

kaymakamlklarnda l^tulundu. Sonra

Rumeli payesi olmutur. 127rde

(1854/55) Kudüs, Cemaziyelâhir

1273^de (ubat 1837) "Jrfa ve Zilka'de

1276^da (Mays-Haziran 1860) Canik

mutasarnh olup 1280^de (1863/64)

azledilmitir. Rebiyülâhir 1282'de

(Eylül 1865) Karas mutasarrf olup

12'83^de (1866/67) ayrlm ve emekli

olarak 1286 (1869/70) senesine do-
m vefat etmitir. Mutedil ^amuak
huylu ve edipdi. (IV. 70)

Kâmil Mehmed Bey Koca Yusuf Pa-

a^nm kardei Süleyman Beyin olu-

dur. Müderris, molla, 1247^de (1831/

32) Mekke payesi, 1250xle (1834/35)

Mekke kads, 1254'de (1838) stan-



bul payesi ve Cemaziyele\^'^el 1259'

da (Nisan 184:0 stanbul kads ve

ewâl 1260^da (Ekim-Kasm 1844)

Anadolu payesi ve Rebiyülâhir 1267'

de (ubat 1831) Anadolu kazaskeri

olup Rebiyüle^^el 1269'da (Aralk

1852) Rumeli payesi oldu. 7 a^bân

1274^de (23 Mart 1858) vefat edip Üs-

küdar^da Hüdâi Tekkesi'ne defnedil-

di. Üç defa hacca gitti. Dindar ve bil-

giliydi. (IV. 69)

Kâmil Mehmed Bey Topçu mirala-

y ve Bâb-i Seraskerî stihkâmat Ko-

misyonu azas olup 12 Muharrem

1293'de (8 ubat 1876) vefat etti. E-
nkapfda medftmdur. (ÎV. 71)

Kâmil Mehmed Bey Tercüme odas

halifelerinden olup Muharrem 1263'

de (Ocak 184^') hariciye terifatçs

olmutur. Muharrem 1276'da (Aus-

tos 1859) 6. Daire reislii ilâve edil-

mitir. Cemaziyelâhir 1279'da (Aralk

1862) telgraf müdürlüü dahi ilâve

edildi. O sene .
sonlarnda (1863 orta-

lar) telgraftan azlolundu. Sonra da-

ireden ve 1288 ele (1871) terifatçlk-

tan azlolunmutur. Rebi\n:ilâhir 1291'

de (Mays-Haz;ran 1874) tekrar hari-

ciye terifatçs oldu. 4 Zilhicce 1292'

de (1 Ocak 1876) adliye müfettilii

eklendi. 29 Re])i>^lewel 1296'da (23

Mart 1879) vefat eyledi. Yenikap

Mevlevîhanesi dna defnedildi. Ke-

çecizâde Fuad Paa'nm kayn, ksa

boylu, bünyes: güçlü ve sözü geçer

bir zat idi. Oullar Feridun Bey ve

Aziz Bey, damadlar Giritli Mustafa

Paazade ferik Hilmi Paa ve muta-

sarrflardan vt-' mîrimîrandan Meh-

med Reid Paa ve Kânî Paazade

Rifat Bey'dir. (îv. 72)

KâmÜ Mehmed Efendi Karabagh-

dr. Agrboz kads olup ll48"de

(1735/36) vefa: etti. airdir. (lY. 67)

Kâmil Mehmed Efendi stanbullu-

dur. Reis kalemi kâtiplerinden olup

1184'de (1770/71) vefat etti. htiyard.

airdir. (IV. 67)

Kâmil Mehmed Efendi Tara mek-

tupçusu olup 1283'de (1866/67) vefat

edip Yahya Efendi Türbesi'ne defne-

dildi. Mevalîdendir. (IV. 70)

Kâmil Mehmed Efendi Maliyeden

yetiip müme^^iz olup Ramazan

1288^de (Kasm-Aralk 1871) evkaf~

hümâyûn muhasebecisi oldu. Bir

hayli sene sonra felç geçirince azle-

dildi. Az müddette 3 Mart 1299'da (15

Mart 1883) vefat eyledi. Üsküdar'da

medfundur. (IV. 73)

Kâmil Mehmed Efendi (Hac)
Za'feranboluludur. Müderris ve Aya-

sofya'da dersiamd. Zilhicce 1305

(Austos 1888) sonunda vefat etti.

Üsküdar'da medfundur. (IV. 73)

Kâmil Mehmed Efendi (Karabey-

zâde) (Hac) Osman Efendi'nin olu
olup ll42^de (1729/30) domutur.
Annesi Sey^âd Feyzullah Efendimin

kzdr. 1157^de (1744) müderris, Re-

biyülâhr 1183'de (Austos (1769)

Galata mollas, 1190'da (1776) Msr
mollas, 1192'de (1778) Medine mol-

las oldu. Sonra stanbul payesi, 2

a^bân 1200'de (31 Mays 1786) naki-

büleraf. Zilhiccemde (Ekim) Anadolu

pâyesiyle meciis-i mükaleme memu-

ru oldu. 13 Cemaziyelâhir 120rde (2

Nisan 1787) Anadolu kazaskeri ve 26

Cemaziyelevvel 1202mde (4 Mart

1788) eyhülislâm olup 17 Zilhicce

1203^de (8 Eylül 1789) azledilerek

Kean'a gönderildi. 17 ayda dönmü-
tür^ Zilhicce 1215^de (23 Nisan 1801)

vefat etmitir. Karacaahmet'e defne-

dildi. lim ve marifet sahibi ve siyase-

te âinâyd. Olu Muhib Mehmed
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Efendi'dir(-^). Kethüdas Hac Meh-

med Efendi'dir(->). (IV. 67/68)

Kâmil Mehmed Efendi (Sirozîza-

de) Abdürrahim Efendi'nin olu olup

mevâlîdendir. (ÎV. 69)

Kâmil Mehmed Efendi (Tatarck-

zâde) Reid Efendi evlâdndan olup

1276'da (1859/60) Haleb mollas,

sonra fetvahane mektupçusu, Rama-

zan 1283'de (Ocak 1867) Bursa mol-

las, sonra Mekke payesi ve stanbul

payesi oldu. 1291'de (1874) vefat etti.
'

Karacaahmet'e defnedildi. (IV. 70)

Kâmil Mehmed Paa 19 Cemaziye-

lâhir 1268'de (10 Nisan 1852) vefat

ederek Eyüp'e defnedilen Musevîlik-

ten dönme Arif Mehmed Aa'nm o-
ludur. Enderun'dan askerlie girip

Avrupa'ya gönderilerek hendese tah-

siliyle dönüünde miralay ve ardm-

862 dan mühimmat- harbiye livas oldu.

Ramazan 1253'de (Aralk 1837) Ber-

lin orta elçisi olup 1255'de (1839) M-
sr'a ferman- hümâ\anlan götürdü.

Zilka'de 1256'da (Ocak 1841) Belg-

rad muhafz ve ferik oldu. a'bân

1259'da (Eylül 1843) Dâr- ûra azas

olup 19 evval 1259'da (12 Kasm
1843) vezirlikle Bosna valisi oldu.

Zilka'de 1260'da (Kasm 1844) ayrla-

rak. Meclis-i Vâlâya memur oldu. Ce-

maziyelev^^el 1264'de (Nisan 1848) ti-

caret nâzn, Receb'de (Haziran)

Londra sefiri ve ev^-âl'de (Eylül)

Meclis-i Vâlâ azas oldu. e\^^âl

1267'de (Austos 1851) Rumeli mü-

fettii olup döndükten sonra Rebiyü-

lâhr 1270^de (Ocak 1854) Cidde vali-

si oldu. Rebi>aile\^^el 1270'de (Kasm
1855) azledilip ewâl 1273'de (Hazi-

ran 1857) Meclis-i Vâlâ azas ve 12

Zilhiccemde (3 Austos 1857) serasker

oldu. 14. günü azille birkaç gün son-

ra Muharrem 1274 balarmda (1857

Austosu sonlan) Haleb valisi oldu.

Muharrem 1275^de (Austos 1858)

azledilerek o sene Cemaziyelevvelin-

de (Aralk 1858) znir valisi oldu. Re-

biyülevvel 1276'da (Ekim 1859) vefat

etti. Askeriikte bilgili, dürüst ancak

ziyadesiyle sertü. Olu Sâmih Pa-

sajdr. (IV. 69)

Kâmil Mehmed Paa Sâdk Aa'nn
oludur. 1252'de (1836/37) mektû-

bî-i hariciyeden yeüip mezahib mü-

dürü, Cemaziyelâhir 1284'de (Ekim
" 1867) hariciye mektupçusu, Cemazi-

yelâhir 1286'da (Eylül 1869) Rumeli

pâyesiyle Kudüs mutasarrf ve ev-

val 1287=de (Ocak 1871) Filibe muta-

sarrf olup 1288'de (1871) azledildi.

2 Cemaziyelâhir 1289'da (7 Austos

1872) sadâret müstear olup ayn y-

ln a'bânnda (Ekim 1872) azledildi.

Zilhicce'de (ubat 1873) Petersburg

sefiri oldu. Receb 1293'de (Temmuz-

Agustos 1876) ûrâ-y Devlet azas ol-

du. Sonra Karada komiserliine gi-

dip, hasta dönmekle uzun süre ya-

takta kalp 1296'da (1879) vefat eyle-

di. Lisan bilir, kâüp ve vakurdu. Hay-

darpaa'da medfundur. Afif Bey'e da-

mad olmutur. Kardei bâlâ rütbesi

ricalinden Ziver Bey halen mezahib

müdürüdür. Kardei Yusuf Bey, kay-

makam ve nafia mühendislerinden

iken Ramazan 1310'da (Mart-Nisan

1893) vefat eylemitir. (IV. 72/73)

Kâmil Mustafa Bey brahim Pa-

a'nn torunlarndan Abdülkerim

Berin oludur. 1215^de (1800/01)

dodu. Bamuhasebe kaleminde hu-

lefa ve silahor iken dünya ilerini

terk edip Nakibendî tarikatinden ha-

life oldu. 40 sene kadar münzevi ve

âbid kalp tebih ve tehlil ile bir sa-



han yemee kanaat ile bir odada

oturdu. 10 Zilka de 1291'de (19 Ara-

lk 1874) vefat eyledi. Karacaahmet'e,

babasnn yanma defnedildi. Salih ve

ermi saylanlardand. Üç defa evlen-

diyse de inzivasnda yalnz yaam-
tr. Babamn daysdr. Olu Mehmed
Rüdî Bey'dir. (IV. 70/71)

Kâmil Mustafa Efendi Müderris,

Topkapl Sâlihzâde Emin Efendiye

arzuhalci oldu. 1199=da (1785) vefat

etti. Yalyd. ClV. 67)

Kâmü Mastafa Efendi Kalemden

yetiip hâcegândan oldu. 200'de

(1786) Haremeyn mukataacs olup

sonra vefat etmitir. (IV. 67)

Kâmil Osman Bey Yusuf Aa'nm
mühürdar Râgb Efendi'nin kardei-

dir. Yetierek Hulûsî Ahmed Paaya
mühürdar olmutur. 1250'de (1834/

35) hâcegândan oldu. 1252'de (1836/

37) mâbeyn-i hümâyûn kâtibi oldu.

1255'de (1839) :izye muhassh, 1256'

da (1840) ûlâ rütbesiyle hassa müste-

an, Cemaziyeiihir 1259'da (Temmuz

1843) tophane müdürü oldu. Muhar-

rem 1260'da (Ocak-ubat 1844) vefat

etti. Zekî, gönül ehli, ie elveriliydi.

Olu, Vecih Bey'dir. (IIÎ. 445)

Kâmü Osman Efendi (Abdülke-

rimzâde) Müftîzâde Ahmed Efen-

di'nin kardeinin oludur. Müderris,

a'bân 1232'de (Haziran-Temmuz

1817) Üsküdar mollas, Receb 1238'

de (Mart-Nisan 1823) am, 1240'da

(1824/25) Medine mollas oldu. 1242^

de (1826/27) Mekke payesi oldu.

Sonra vefat etmitir. (IV. 68)

Kâmil Osman Efendi (Seyyid)

Karsl Mahmud Efendi'nin(-*) olu-

dur. Müderris ve 1287'de (1870/71)

Selanik mollas: oldu. 1295 (1878) ta-

rihlerinde hayattayd. (ÎV. 70; ÎV.

334) [IV. 70'de ad "Kâmil Ömer Efen-

di" olarak verilmitir.]

Kâmil Osman Efendi (Seyyid)

(Kuyucaklzâde) Abdurrahman

Efendi'nin torunlarndandr. Müder-

ris, Kürdistan mollas olup 28 Rebiyü-

lâhr 1265'de (23 Mart 1849) vefat ey-

ledi. Çamlca'da Selâm Efendi Me-

zari'na defnedildi. (IV. 68/69)

Kâmil Osman Efendi (Tarsusîza-

de) Müderris ve molla olduktan son-

ra müneccim-i sân Tâhir Efendi'nin

yerine müneccimba oldu. Sonra s-

tanbul payesi, Anadolu payesi, Hâiid

Efendi'nin vefatnda ntihab- Hük-

kâm ve Tedkikat- er'ye meclisleri-

ne reis olmu ve Rumeli payesini el-

de eylemitir. 29 ewâl 1313'de (13

Nisan 1896) vefat eyledi. darecilii

iyi, ilmi orta, )^muak huyluydu.

Yahya Efendi Dergâh'nda medfun-

dur. (IV. 866)

Kâmil Yahya Efendi (Vardarî

eyhzâde) Müderris, molla ve 1240'

da (1824/25) Msr mollas oldu. 1242'

de (1826/27) vefat eyledi. Üsküdar'

da Nasûhî Tekkesi'nde medfundur.

(IV. 68)

Kâmil Yusuf Paa Gümmkçü Os-

man Paa'mn kardeinin oludur.

1220'de (1805) doup stanbul'da bi-

raz amcasnn yannda kaldktan son-

ra Msr'a gitmitir. Orada hazine-i

Msriy^^e kâtipliinde bulunup bilgisi

Mehmed Ali Paa tarafndan takdir

edilerek maiyet kâtibi olmu ve aske-

re kaydedilerek 5 senede mirliva ol-

mutur. 1260'da (1844) mîrimîran ve

Mehmed Ali Paa'ya damad olup 1265'

de (1849) valilik deiiminde Said'e

çekilip oradan hac yoluyla 1266'da

(1850) stanbul'a gelmitir. Muhar-

863



rem 1867'de (Kasm 1850) Rumeli pâ-

yesiyle Meclis-i Vâlâ azas olup Ce-

maziyelâhir'de (Nisan 1851) vezirlik

verildi. Zilhicce 1268xle (Eylül-Ekim

1852) ticaret nâzn, Cemaziyele\^^el

1269'da (ubat 1853) Meclis-i Vâlâ

azasi, Zilhicce 1270^de (Eylül 1854)

ikinci defa ticaret nâzn, Rebi\ale\^'^el

127rde (KasnvAralk 1854) Meclis-i

Tanzimat reisi, Rebi^âiiâhir'de (Aralk

1854-Ocak 1855) Meclis-i Vâlâ reisi

olup o sene a'bânmda (Nisan-Mays

1855) ayrld. aMn 1272^de (Nisan

1856) Mecâlis-i Âliyeye memur olup

Zilka'de 1273^de (Haziran-Temmuz

1857) ikinci defa Meclis-i Vâlâ reisi

oldu. Rebiyüle^^'el 1276^da (Ekim

1859) tekrar Mecal isd Âliye A'^e me-

mur oldu. 6 Muharrem 1278^de (14

Temmuz 1861) vekâleten ve 29Tmda

(6 Austos) asaleten meclis reisi ol-

'"^'^^ du. 19 Cemaziyele-^^erde (22 Kasm
1861) sadâret kaymakam oldu. 20.

günde bu memuriyeti son buldu. 15

Receb 1279^da (5 Ocak 1863) sadra-

zam oldu. O sene 15 Zilhiccesinde (3

Haziran 1863) azlolunup bir hafta

sonra dördüncü defa reis oldu. 6 Zil-

hicce 1282'de (22 Nisan 1866) Mecâ-

lis-i Âliye'ye memur olup 6 e\a^âl

1283'de (11 ubat 1867) beinci defa

reis oldu. 15 Zilka'de 1285^de (27 u-
bat 1869) ûrâ-y Devlet'e reis oldu. 7

a^bân 1288^de (22 Ekim 1871) azl ve

15 Zilhicce^de (25 ubat 1872) adliye

nâzn olup 26 Cemaziyele\^'el 1289'

da (1 Austos 1872) yine ürâ reisi ol-

du. Receb 1292 (Austos 1875) sonla-

rnda ayrld. 23 Safer 1293"de (20

Mart 1876) MecâlisT Âliye azasu 6 Re-

bAâile^^'erde (1 Nisan) ikinci defa

ûrâ-y Devlet reisi olup o sene 3 Ce-

naziyelevA^erde (26 Haziran) azledil-

di. Hasta olmakla 22 Ramazan 1293'

de (11 Ekim 1876) ^^efat etmiür. Üs-

küdar'da hastanesi yaknma defnedii-

mitir. Birkaç sene geçince ei 2ey-

neb Hanm da vel'at ederek oraya

defnedilmitir. Faz:, air, kâtip, ted-

birli, cömert, kerim, zevk ehli, ksrd.

Telernak tercüme eyledi. Üsküdar'

da zevcesiyle birlik:e hastane yaptr-

dlar. Her ikisi de zengin olup malla-

r vârislerine kad. (ÎV. 71/72)

KâmiJî Halil Paa Taraldr. Yetiip

kapcba olup Bursa mütesellimi,

1253xie (1837/38) surre emini ve Sa-

fer 1255'de (Nisan-Jvlays 1839) Istabl

pâyesiyle Aydn mütesellimi, Rebiyl-

lâhir 1256'da (Haziran 1840) Aydn
redif feriki A^e o sene Zilhiccesinde

(ubat 1841) vezir rütbesiyle Erzurum

valisi olup Muharrem 1261 'de (Ocak

1845) azledildi. Aynydn Zilhiccesin-

de (Aralk 1845) Bosna valisi olup Re-

ceb 1263^de (Haziran-Temmuz 1847)

azledilerek Rebi^öilâhir 1264'de (Mart

1848) Musul, e\^^ârde (Eylül) Haleb

ve Ramazan 1266x'a (Temmuz 1850)

Konya ve Zilhicce 1267'de (Ekim

1851) Aydn valisi olup Rebi)âUâhir

1269'da (Ocak 1853) azledildi. Cema-

ziyelewel 1270^de (ubat 1854) am
valisi olup a'bân 1270'de (Mays

1854) azledildi. Zilka'de 1270'de

(Austos 1854) Silistre valisi olup Ra-

mazan 1277'de (Mart 1861) azledildi.

12 Safer 1283'de (26 Haziran 1866)

vefat etti. Mülkî idareye A-^âkf ve do-
ru idi. Damad Hac Abdülaziz Pa-

sajdr. Kardeleri ITamdî Efendi ve Sa-

lih Hilmi Efendidir. (IV. 69/70)

Kâmilî Halil Pa^a îskeçe haneda-

nndan ve beylerbeyi pâyelilerden

olup stanbul'da yerlemiti. 22 Ce~

maziyelcA^^el 1301 de (20 Mart 1884)

A^efat etti. (IV. 70)



Kâmilî smail Efendi Yükselip

masraf- ehriyf.rî ve 1212'de (1797/

98) ciârüssaâcie yazcs oldu. Azilden

sonra vefat etti. Oullan Nazif Efendi

ve Sâkir EfendiMir. Torunlar Müfid

Bey, Kâmil Paa ve Salih Beyedir ki,

'^Kâmilîzâde" denir. (IV. 68)

Kâmilî Mehmed Efendi (Sirozîzâ-

de) Tâhir Mehn-ed Efendi'nin(-^) kar-

deidir. Devriyeden olup 125 8' de

(1843) Mara, i:i62xle (1846) ve 1266^

da (1850) iki defa Trablusgarb mollas

olmutur. Sonra vefat etti. Bunun olu
Abdülvehhâb Dâni Efendi, mahreç

mevâlîsinden OAip 1300 (1883) tarilv

lerinde hayattayd. (III. 249)

Kâmlîzâde bak. Müfid smail Bey;

Naif Mehmed Bey; Nazif Mustafa

Efendi; Salih Mehmed Efendi; âkir

Mehmed Efendi

Kâmilîzâde I. Abdüîhamid devri

(1774-1789) ricalinden Kâmilî ismail

Efendi oullardr ki, ulemâ ve rical-

den olanlar vardr. (ÎV. 702)

KâmiLzâde III Osman devri (1754-

1757) vezirlerinden Kâmil Ahmed Pa-

a oullandr ki, torunlarndan Aziz

Paa, eski mîrimîran ve mutasarrflar-

dan olup sonra Diyarbekir ve vezir-

likle Yemen valisi olup baka yerler-

de de valilik ypU. Halen azledilmi

bulunmaktadr, (IV. 702)

Kâmîzâde ban. Abdurrahman Efen-

di; Mehmed Efendi

Kâmîzâde 1000 (1591/92) tarihin-

den sonra gelmi olan ulemâdan

Mehmed Efendi ve olu Abdurrah-

man Efendi 'ye denir. (IV. 702)

Kanber Aa rilibe koru aas iken

1092^de (1681) Çirmen beyi oldu.

Sonra vefat etmitir. (IV. 62)

Kanbur bak. Arif Mehmed Paa;

Mahmud Bey; Mustafa Paa

Kandî Çelebi Bursaldr. 962xle

(1555) vefat etti. airdir. Hayatnda

her gün köpeklere ekmek doramak-

la pek çok zaman kabrini beklemi-

lerdir. (IV. 62)

Kandilci bak. Hüseyin Paa

Kâm Çelebi I. Ahmed devrinde

(l603-l6l7) yeniçeri güruhundan za-

rif bir airdir. (IV. 74)

Kânî Ebûbekir Efendi Tokatldr.

Divan kaleminde, sonra vüzerâ divan

kitabetinde bulunup hâcegândan ol-

du ve Yeen Mehmed Paa'nm vefa-

nna kadar kâtiplik hizmeünde bulun-

du. Rebiyülevvel 1206^da (Kasm
1791) vefat etti. E^âip'de Küçük Emir

Efendi yaknnda medfundur. Arap-

ça, Farsça, Türkçe iirleri, müneat,

Divan ve hezliyat ^^ardr. Mevle\^î

olup Hekimzâde Ali Paa^^a kaside

vermekle stanbuFa getirmitir. Lâ-

übâli-merep ve hezliyata dükündü.

Üç dilde na'tar ve vâridat- evliyan 1-

laha nazire \^e tahmisleri vardr. Mün-

eat, iirlerinden üstündür. (IV. 74)

Kânî Mehmed Paa Tatardr. Balar-

da Klç Ali Paa Camii avlusunda tes-

bihçi olup sonra dil bilir olmasndan

tercüme kalemine çera olundu. Ora-

dan Msr'a gidip beylerden oldu.

1265'de (1849) stanbuFa gelip Zilhic-

ce 1267^de (Ekim 1851) mîrimîranik-

la Trhala mutasarrf oldu. Zilhicce

1268xle (EyiühEkim 1852) azledildi.

Cemaziyelâhir 1269^da (Mart 1853)

Maliye Zimemat Komisyonu reisi

olup Cemaziyelâhir 1270'de (Mart

1854) azledildi. ewâl 1272^de (Hazi-

ran 1856) Rumeli pâyesiyle Meclis-i

Muhasebe reisi olup CemaziyeleA'^^'el

1273 "de (Ocak 185^) Kbns mutasarr-

f, Rebi^aile^^'el 1274'de (Ekim-Kasm

1857) vezidikle Bosna. Safer 12"'5'de
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(Eylül 1858) Selanik, Rebiyülâhir'de

(Kasm) tekrar Bosna ve Zilka'de'de

(Haziran 1859) Üsküp valisi olup Mu-

harrem 1276'da (Austos 1859) azle-

dildi. O sene Rebiyülevvelinde (Ekim

1859) gümrük emini, Receb 1278'de

(Ocak 1862) umum rüsumat emini,

evval 1280'de (Mart 1864) maliye nâ-

zn, a'bân 1281'de (Ocak 1865) es-

hâm- umumiye emini, a'bân 1282'

de (Ocak 1866) ikinci defa rtîsûmat

emini, Receb 1288'de (Eylül-Ekim

1871) ûrâ-y Devlet azas, Ramazan

1288'de (Kasm-Aralk 1871) defter-i

hakan nâzn ve Cemaziyelev-v^el

1290'da (Temmuz 1873) nafia nâzn

olup Ramazan'da (Kasm 1873) azille

ev\^ârde (Aralk) ûra azas ve ev-

val 1292'de (Kasm 1875) üçüncü de-

fa rüsumat emini, Muharrem 1295 'de

(Ocak 1878) ikinci defa maliye nâzn

olup a'bân'da (Austos) azledildi.

Safer 1296'da (ubat 1879) üçüncü

defa maliye nâzn olup 17 Cemaziye-

levvel 1296'da (9 Mays 1879) ayrld.

1299'da (1882) yeni kurulan tekaüd

sand nâzm oldu. Cemaziyele\^^el

1302'de (ubat-Mart 1885) vefat et-

mitir. Merkezefendi'de defnedildi.

Doru, iffetli, akll, zekî, eli skyd.

Hesap ilerinde usta olduundan

gümrüklerin muamelatn tanzim ve

gelirini arürmtr. (IV. 74/75)

Kân Mustafa Bey Enderun'dan ye-

tiip sankçba, Cemaziyelevvel

1233 'de (Mart 1818) mâbeynci ve

sonra kahveciba olup 1234'de

(1818/19) azledildi. 1236'da (1820/

21) hâcelik verildi ve masraf- ehri-

yarî oldu. 1240'da (1824/25) cizye

muhasebecisi ve baka görevlerde

bulunup a'bân 1251'de (Kasm-Ara-

lk 1835) esham mukataacs, 1252'de

(1836/37) duhan gümrükçüsü ve

1253'de (1837/38) Meclis-i Vâlâ azas,

Cemaziyelevvel 1254'de (Austos

1838) bavekâlet muavini ve Safer

1255'de (Nisan-Mays 1839) Meclis~i

Vâlâ azas olup az müddette azledildi.

Sonra Bursa mütesellimi, Cemaziye-

lewel 1258'de (Haziranl842) evkaf

nâzn, Zilka'de 1260'da (Kasm 1844)

defter emini, Ramazan 126l'de (Eylül

1845) Ziraat Meclisi reisi, 1262 (1846)

balarnda ikinci defa duhan gümrüü
emini ve Rebiyülevvel 1265'de (ubat

1849) ikinci defa defter emini olup

Cemaziyelâhir 1266'da,. (Nisan-Mays
'

1850) vefat etü. Kâtip, air, doru idi.

Olu Fâzl Beyefendi' dir. (ÎV. 74)

Kânî Mustafa Efendi Üsküdarldr.

Divan- Hümâyûn'da kâtip olup son-

ra hâcelikle küçük ruznâmeci ve son-

ra tezkireci oldu. 1104^de (1692/93)

vefat etti. airdir. (IV. 74)

Kaniî Ahmed Efendi (Müezzinzâ-

de) Mehmed Efendi'nin(-*) oludur.

eyh olup 1052'de (l642) Bursa'da

Ulu Cami vaizi oldu. 1054'de (1644)

vefat eyledi. air, arif. doru idi. Rav-

zu'r-Riyazîn'i tercüme etmitir. (î.

214; IV. 145/46)

Kanl ÇaAo hak. Hüseyin Aa
Kantemir Paa (Mirza) Tatar beyle-

rinden olup Osman4 Devleti'ne s-

nd ve Karahisar- arkî beylii ih-

san buyuruldu. 1028de (l6l9) Silist-

re ve sonra Özi beylerbeyi oldu.

1048'de (1638/39) vefat eyledi. Ce-

sur, bahadrd. (IV. 51)

Kapan Çelebisi bak. Mehmed Efendi

Kapdan bak. Mehmed Paa; Mustafa

Paa

Kapdanzâde bak. Mustafa Efendi

Kapcba hak. Edhem Efendi



Kapcbazâde hak. Mehmed Aa
Kapclar Kâtibi hak. Mustafa Efendi

Kapczâde bak. Ahî Ahmed Efendi

Kapkran hak. Mehmed Paa

Kaplan Beyzade hak. Mahmud Paa

Kaplan Giray Krm Giray Han'n o-
ludur. 1183 (1769/70) muharebesinde

hazr bulunarak Gözleve muharebesi-

ne katlmtr. Kardei Mehmed Giray

ise 1185'de (1771/72) Çerke kabilele-

rini birletirmeye gönderilmiti. 1202

(1787/88) harbinde tekrar çanlp di-

er mirzalara babu atanm ve harp-

de mertlik edip Rebiyülâhir 1205'de

(Aralk 1790) smail muharebesinde

ehid olmutur. (IV. 53/54)

Kaplan Giray Han I Hac Selim Gi-

raym oludur. 1090'da (1679) dodu.

stanbul'a geldi ve babasnn kölesi

Küçük Osman Paa bunu Rodos'a

gönderdi, lllö'da (1704/05) kalgay

olup Zilka'de 1118"de (ubat 1707)

Krm ham oldu. 1120'de (1708) azlo-

lundu ve Rum.eli'ye sürgün edildi. Sa-

fer 1125'de (Mart 1713) ikinci defa

han oldu. Zilhicce 1128;de (Kasm-

Aralk 1716) azledilerek Gelibolu'ya

getirildi. Rebiyülâhir ll42'de (Kasm

1729) üçüncü defa han oldu. Rebiyü-

lâhir ll49'da CAgustos 1736) ezledile-

rek Sakz'a gönderildi. 115rde

(1738/39) orada vefat etmitir. 12 se-

ne hanlk etmi ve ya 60' geçmi

tedbirli, mutedil bir zat idi. (IV. 53)

Kaplan Girty Han n 11. Selim Gi-

ray'm oludur. Nureddin ve kalgay

olup Zilka'de 1183'de (Mart 1770) K-

rm han oldu. a'bân 1184'de (Ka-

sm-Aralk 1770) azlolunup sonra ve-

fat etti. (IV. 53)

Kaplan Metmed Paa ArnavTitdur.

Avlonya muhafz ve mîrimîran olup

Muharrem 1109^da (Temmuz-Aus-

tos 1697) Sentine harbinde ehid ol-

du. Oullar Hüseyin Paa ve Zeynel

Paa'dr. (IV. 53)

Kaplan Mustafa Paa Enderun'dan

yeüip silahdar- ehriyârî oldu.. 1060'

da (1650) vezirlikle Badad valisi,

sonra Van valisi oldu. 1072'de (l66l/

62) Konya ve sonra am valisi oldu.

Ramazan 1076'da (Mart 1666) kap-

dan- derya oldu. Zilhicce 1082'de (Ni-

san 1672) Haleb valisi olup 1086' da

(1675) Diyarbekir valisi oldu. 1089'da

(1678) azledilip gelince ikinci defa

kapdan oldu. Zilka'de 109rde (Ara-

lk 1680) zmir'de vefat eyledi. Safdil

ve evliya ziyaretine dükündü. Ba-
dad'da eyh Muhammed Kudurînin

cami ve türbesini tamir eyledi. (IV.

52/53)

Kaplan Paa Arnavutdur. Mîrimîran

olarak 1158'de (1745) Avlonya ve

ll66'da (1753) nebaht muhafz ol-

du. Sonra vefat eylemitir. Olu
Ca'fer Paa'dr. (IV. 53)

Kaplan Paa Akçahisarldr. Mîrimî-

ran olup bir aralk rütbesini kaybey-

ledyse de 1205'de (1790/91) tekrar

alarak harbe memur olmutur. Bu su-

rede harpde ömrünü tüketü. (IV. 54)

Kaplan Paa (Mastaractzâde) As-

lan Paa'nn kardei olup 1108'de

(1696/97) kardeine vekâleten hac

emiri oldu. lllO'da (1698/99) asale-

ten Sayda valisi ve hac emiri olup

sonra vefat etmitir. (IV. 53)

Kaplan Paa (Nogayzâde) Beyler-

den olup sonra beylerbeyilik verildi.

IV. Murad devrinde (1623-1640) vali-

lik gibi mülkî hizmetierde kullanlp

vefat etti. Olu Arslan Paa'dr. (IV.

52)
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Kara bak. Abdullah Aa; Abciurrah-

man Efendi; Ahmed; Ahmed Aa (Tir-

yaki); Ahmed Bey; Ahmed Efendi: Ah-

med Paa; Ali Aa; Ali Bey; Aii Efendi;

Ali Niyaz Efendi; Bâlî Efendi; Bâlî

Zihnî Çelebi; Bayram Aa; Ca'fer

Efendi; Dâ\\d Efendi; Dâvud Paa;

Ebûbekir Efendi; Ebûbekir Paa; Ha-

bib Efendi; Halil Bey; Halil Efendi;

Halil Efendi (Hac); Halil Paa; Hasan

Aa; Hasan Alp; Hasan Bey; Hasan

Paa; Hasan Paa (Hac); Hayclar

Efendi; Hurid Paa; Hüseyin Efendi;

brahim Aa; brahim Paa; smail Pa-

a; Kasm Efendi; Mahmud Paa; Mah-

mud Reis; Medhî Mahmud Efendi;

Mehmed Aa; Mehmed Bey; Mehmed
Efendi; Mehmed Paa; Murad Efendi;

Murad Paa; Mûsâ Paa; Mustafa Aa;
Mustafa Efendi; Mustafa Paa; Mustafa

Paa (Lala); Mustafa ahin Paa; Nâ-

zm Mehmed Efendi; Osman Aa; Os-

man Efendi; Osman Paa; Ömer Aa;
Ömer Bey; Rüsteni; Said Efendi; Selim

Paa; Seydî Efendi; Sun'ulah Sun^î

Hamidî Efendi; Süleyman Efendi; Sü-

leyman Paa; emseddin Ahmed
Efendi; ükruliah Efendi; Tâceddin

Efendi; Yahya Efendi; Ya'kub Efendi

Kara Abal bak. Mehmed Baba

Kara Abdurrahman bak. Abd
Efendi

Kara Ali Beyzade Orhan Gazi (hd

1326-1361) ve L Murad de^Ti (1361-

1389) emirlerinden Kara Ali Bey^n

oul toamlardr ki. oluna nisbetle

'''Kara Timurta Paazadeler'^ de de-

nir. II. Bâyezid devrine (1481M512)

kadar isimleri duyulmutur. (IV. 701)

Kara Alizâde bak. Mehmed Ça\a

Kara Bekrzâde bak. Emin Mehmed
Efendi; Muhib Mehmed Efendi

Kara Cehennem hak. brahim Paa

Kara Çavu bak. Mehmed Bey; Mus-

tafa Paa

Kara Çelebi bak. Hüsâmeddin Efendi

Kara 'Çelebizâde Imk. Abdülaziz

Efendi; Ali Aa; Den- Mustafa Efen-

di; Mahmud Efendi (Ebülfazl); ; Os-

man Efendi; Zuhuri Mehmed Efendi

Kara Çelebizâde Sadrazam Karama-

n Mehmed Paa ve cludur. Kardei

kad Kara Çelebi Hüsâmeddin Efendi

oullarndan bir ulemâ kolu gelmitir

ki, sevhülislâm ve kazasker olanlar

vardr. 1100 (1689) tarihine kadar de-

'

vam etmitir. (IV. TOC/Ol)

Kara Dâvudzâde bak. Mehmed
Efendi

Kara Dâvudzâde Selef ulemâsndan

Kara Dâvud Efendi oullar olup ge-

çen asra kadar gelmi, fakat bugün

kalmamtr. (V. 701

)

Kara Dede bak. Kemâleddin Efendi

Kara Ebûbekirzâde III. Ahmed dev-

ri (1703-1730) âlimlerinden Güzelhi-

sai Ebûbekir Efendimin evlâddr.

Olu Ahmed Efendi eyhülislâm, Os-

man Efendi sudûrdan ve torunu me-

vâlîden oldular. (IV. 580)

Kara Gülmez bak. Mehmed Efendi

Kara Halil bak. Hayreddin Hzr
Efendi

Kara Halilzâde bak. Abdürrahim

Efendi; Ahmed Efendi (Hac); Emin

Mehmed Efendi; Erib Mehmed Efen-

di; Mustafa Efendi; Necib Ahmed
Efendi; Said Mehmed Efendi

Kara Halilzâde Ih. Ahmed devri

(1703-1730) kazaskerlerinden Birgivî

Kara Halil Efendi ogailardr. Bunlar-

dan eyhülislâm, kazasker ve molla

vetismistir. Halil Efendimin torunla-



nndan Necib Efendi b. Erib Efendi

'•Ambzâde hafidi'' diye mehurdur.

Çünkü babasnn annesi Arabzâde

Arif Efendi'nin kzyd. Msr moilah-

mdan azledi:misti. (IV. 701)

Kara Hasanzâde hak. Mustafa Paa

Kara Hasan^âde I. Ahmed'in (ld

1603-1617) aaiarmdan sekbanba
Kara Elasan Aa oullardr ki, yarm

asrdan fazla devam etmitir. (IV. 701)

Kara Hoca bak. ibrahim Aa
Kara Kâtip bak. brahim Efendi

Kara Kaymak bak. Mehmed Efendi

Kara Kethüda bak. Ahmed Efendi

(Se^Td)

Kara Kethüdâzâde bak. Ali Aa;
Hâtemî Efenci

Kara Mehmed Paazade bak. Mah-

mud Bey

Kara Mehmed Paazade III. Ahmed
devri vezirlerinden Amcazade Hüse-

yin Paa kethüdas Kara Mehmed Pa-

a olu Must^fa Paa ve torunu Mah-

mud Bey'dir. Yarm asrdan fazla e-

reflerini korudular. (IV. 701)

Kara Memi hak. Müdâmî Çelebi

Kara Mürsel Ertugrul Gazi beylerin-

den olup Osman Gazi (hd 1299-

1326) ile savalarda bulundu. Adna
mensup bir kasaba vardr. (IV. 60)

Kara Müsellim hak. Süleyman Aa
Kara Mütesellim bak. Ahmed Paa

Kara Nianc bak. Dâvud Paa

Kara Osmanah bak. Osman Paa

Kara Osmazâde bak. Ahmed Aa;
Ebûl^ekir Aa; Hüseyin Aa; Meh-

med Aga; Mustafa Aga; Ömer Aga;

Ya'kub Paa

Kara Osmanzâde Birincileri Hac
Mustafa Aga olup îzmir, Aydn ve

Manisa taraflarnda ün saldlar.

Ya'kub Paa bunlardandr. Halen aile

devam etmektedir. (IV. 701)

Kara Sa'dîzâde bak. Mehmed Efendi

Kara Silahor bak. Mehmed Aga

Kara Tekin Osman Gazi (hd 1299-

1326) ve Orhan Gazi devri (1326-

1361) emirlerindendir. (IV. 59)

Kara Tekir Osman Gazi (hd 1299-

1326) ve Orhan Gazi devri (1326-

1361) beylerinden olup Kocaeli har-

binde hazr bulunmutur. (IV. 59)

Kara Timurta Orhan Gazi de\xi

(I326-I36I) beylerinden olup sava-

larda yararlk gösterdi. (IV. 59)

Kara Vezir Yeenleri I. Abdülha-

mid'in (hd 1774-1789) silahdar ve

sadrazam Kara Vezir Sey^ad Mehmed
Paa ve kardeleri Mustafa Paa ve

Halil Pasajdr. Halil Paamn oullar

olmu, ulemâdan olarak yarm asr

kadar erefleri görülmütür. (IV. 701)

Kara Yahyâzâde bak. Ahmed Efendi

Karabaî hak. Süleyman Paa; Yu-

suf Efendi

Karabaizâde bak. brahim Efendi

Karabal hak. Ahmed Efendi

Karaba bak. Abdurrahman Efendi;

Abdurrahman Efendi; Ahmed Efendi;

Ali Efendi; Ali Niyaz Efendi; Ali Niya-

z Efendi; skender Baba; Mehmed
Efendi; Mustafa Aa; Mustafa Paa

Karabazâde bak. Nutkî Mehmed
Efendi

Karabatak hak. Mehmed Paa (.Min-

karkuu)

Karabatak Bey Der^-^â beylerinden

olup donanmada esir oldu. 1062xie

(1652) sancakbeyi olup sonra vefa

etti. (IV. 59)
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Karabey Karamanldr. Meczub- ilâ-

hî olup Bursa'da 1079'da (1668/69)

vefat etti. Mevlevihane'de medfun-

dur. Ermi saylanlardandr. (IV. 59)

Karabeyzâde bak. Ahmed Aa; Kâ-

mil Mehmed Efendi; Osman Efendi;

Tayyib Mehmed Efendi

Karabçak bak. Mehmed Efendi

Karabiber bak. Hüseyin Bey

Karaca bak. Ahmed; Ahmed Efendi;

Ahmed Paa; Ali Bey; brahim Aa
Karaca Ahmed bak. Semseddin Ah-

med

Karaca Bey Emir Süleyman'n beyle-

rinden olup zevk ve elenceye dü-
kündü. 811'de (1408/09) vefat etmi-

tir. (IV. 59)

Karaca Hoca Cezayir'de Klç Ali Pa-

a'nn hizmetinde olup sonra derya

beylerinin ileri gelenlerinden oldu.

1000 (1591/92) yl balarnda vefat

eyledi. (IV. 59/60)

Karaca Paa Yiit beylerden olup I.

Mehmed'e (Çelebi) damad oldu ve

Anadolu beylerbeyilii ihsan buyu-

ruldu. Varna harbinde merdane çal-

rken 847'de (1443/44) ehid oldu.

(IV. 59)

Karaca Paa (Day) Beylerden olup

Rumeli beylerbeyi olmutur. 857'de

(1453) stanbul'un fethinde azil veya

ehid oldu. Bir rivayette Belgrad fet-

hine kadar hizmette bulunup o za-

man ehid olmutur. (IV. 59)

Karaca Solak Beylerden olup I. Bâ-

yezid'e (Yldrm) pek ziyade sâdkd.
Padiaha Çandarh Ali Paa'nm kötü

hali hakknda 804'de (1401/02) sad-

kane söz söylemi ve iyi hizmet eyle-

mitir. (IV. 59)

Karaca Zeyneddin Bey Dulkadrl

taifesinin reisi ve birincisidir. Elbistan

mutasarrf oldu. Sofunu Nuirevan'a

ulatrmaya çalrd. Mara ve Malat-

ya'dan Harput'a kadar konup göçer-

di. 740 (1339/40) y lna kadar Msr
ve am beyleri nezdinde seferlerde

bulunup bu sene artk onlar tanma-

d. Savaarak onlar yenip Msr bey-

lerine düman oldu. 756'da (1355)

vefat etmitir. Evlâd Karacalar üreyip

Mara ve Elbistan taraflarnda I. Selim

(Yavuz) devrine (1512-1520) kadar

yaadlar. (IV. 59)

Karac bak. Sa'dî Efendi

Karacn bak. Muhyiddn Efendi (Es-

ved)

Karacinolu bak. Ahmed Paa

Karada bak. Ali Efendi

Karagöz bak. Ahmed Aa (Gedai);

Mehmed Paa

Karagöz Aa II. Bâyezid zamannda
sekbanba olup 907'de (1501/02)

Mesih Paa ile çkan yangn söndür-

meye çalrken yanarak ehid oldu.

(IV. 60)

Karaka bak. Ali Paa; Mehmed Aa;
Mehmed Paa; Mustafa Çelebi; Süley-

man Bey

Karaka Velî Hasan Paa'nm bölük-

balarmdan olup Rumeli'ye geçince

bandaki kalabala sergerde olmu-
tu. 10l6'da (1607/08) idam edildi.

(IV. 60)

Karaka Paa Beylerden olup

1012'de (1603/04) Çldr beylerbeyi

oldu. 1013'de (1604 '05) ran muhare-

besinde çarhac oldu. Orada vefat et-

ti. (IV. 60)

Karakazâde bak. smail Bey; Nutkî

Mehmed Pr Efendi

Karakzzâde bak. Ali Efendi

Karakulak bak. Abd Aa; Osman
Aa



Karakulakzâde bak. Ali Bey; Meh-

med Efendi

Karaman Bey Nûre Sûfi'nin olu-

dur. Babas odun yancs olup kendi-

si, kardei Ouz ile Selçuklu devle-

tinde hizmette bulunup mîrahûr ol-

du. 660'da (1262) bu iki karde kuv-

vet bulmalanyla Selçuklular tevkif

eylediler. Sonra Muineddin Per\^âne

serbest braku. Sonra olu Mehmed
Bey, Konya bey: oldu. Hükümetine

babasna nisbetle Karaman ve evlâd-

na Karamanogullan dendi. Konya'ya

"Karaman" denmesi, beylerden Ka-

mereddin'e Selçuklular Ermenak'

verdiklerinde "Kamereddinili" den-

miti. Bunu Karamanogullan kendi

adlarna tahrif eylediler. Bir rivayette

Karaman, mîrahûrlukta iken Selçuk-

lular Konya'ya gelip Nide, Lârende,

Karahisar- Kayseriye, Yeniehir ve

Seydîehri ele geçirmitir. Bunun ev-

lâd, II. Mehmed (Fâtih) zamannda

Konya fethedilince sona erdi. Evlâ-

dndan Karaman Bey, brahim Bey'in

II. Murad'm kzndan olan oludur.

872^de (1467/68) Konya fethedilince

kardeleriyle yok oldu. (IV. 58)

Karaman bak. Mustafa Bey

Karamanîzâde bak. Ahmed Bey;

Ahmed Efendi; Mehmed Efendi; Ne-

cib Ahmed Efendi

Karamanlolu. bak. Ali Paa

Karamanlzâde bak. Ali Paa; Meh-

med Paa

Karamanlzâde III. Ahmed devrin-

de (1703-1730) Trablusgarb reisi ve

sonra valisi olan Ahmed Paa ailesi-

dir ki, asrmz ortalarnda hükümetle-

ri yklm ve halka karmtr. (IV.

700)

Karamanolu bak. YusufAa

Karamezak bak. Ahmed Aga

Karanfilzâde bak. Ali Paa

Karaolan Osman Gazi beylerin-

dendir. Orhan Gazi zamannda
(1326-1361) vefat eyledi. (IV. 59)

Karâr Efendi Ankaraldr. Kadlar-

dan olup 1243'de (1827/28) vefat et-

ti. airdir. (IV. 58)

Karasi Bey Balkesir beyi olup Sel-

çuklularn yklnda bamszln
ilan eden beylerdendir. Osman Gazi

(hd 1299-1326) ile çadat. Vefatn-

da olu Aclân Bey oldu. Karasi san-

ca bunun adna mensuptur. (IV. 60)

Karavezir bak. Mehmed Paa (Sey-

yid)

Karayazc bak. Abdülhalim

Karaylanolu bak. Ali Paa

Karaydanzâde bak. Ahmed Bey

Karaylanzâde III. Ahmed devrinde

(1703-1730) ve I. Mahmud devrinde

(1730-1754) vezir olan birkaç paadr
ki, haylice mehurlard. (IV. 701)

Karenc bak. Ahmed Aga

Kargâzâde bak. eyhî Mustafa Efendi

Kargl bak. Yahya Efendi

Karî Ahmed Efendi Ergirilidir. Arif

Çelebimden el alp ders okuduundan

bu ad ald. 1078'de (1667/68) Yeni-

kap Mevlevîhanesi eyhi oldu. 1090'

da (1679) vefat etti. 30 seneden fazla

ehre ayak basmayp yalnz yaad.

(I. 222)

Kar Ahmed Efendi (Gisûdar) Vo-

dinaldr. lim tahsili ile erif Halil

Efendimden el ald. Kadirî olup Bag-

dad'da Abdülkadir Geylânî'nin türbe-

sini ziyaret etti. Dönüte (Bursa'daki)

Kasaplar Tekkesi'ne eyh oldu. 20

Cemaziyele\^^el 1086'da (12 Austos
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1675) vefat etti. Karakilise'de defno-

lundu. air ve keif erbâbmdand. (1.

222)

Karlolu hak. Sinan Bey

Kamaz bak. Ali Efendi

Karsizâde bak. Cemâleddin Meh-

med Efendi

Karsli2âde bak. Hasan Paa (Seyyid)

Kartal Baba Ziika'de 1203^de (Aus-

tos 1789) vefat etti. eyh olup ermi

saylanlardand. (V. 58)

Kasap bak. Hüseyin Paa

Kasapba 11. Mehmed (Fâtih) zama-

nnda (1451-1481) Timurhan Mesci-

di'ni yapan zattr. (V. 60)

Kasapbazâde bak. brahim Efendi;

Rzâî Abdülkerim Efendi; Seyfuliah

Efendi

Kasapzâde bak. Abdülkerim Efendi;

Ali Efendi; Eref Mehmed Bey; Mah-

mud Bey

Kasm (Hatib) Amasyal Ya^kub\m

oludur. Ahmed Knmrden ders gör-

dü. Sultan Bâyezid, Amasya'da vali

iken muallimi oldu. Padiah oldukda

olu Amasya valisi ehzade Ahmed'e

hoca tayin edildi. 895-'de (1490) vefat

etti. Sufilere muhipdi. (IV. 46)

Kasm (Hoca) Hasan Hüseyin Mes-

cidi 'ni bina eyledi. (IV. 45)

Kasm (Kâtip) Ni'mel-ceyden ve

stanbufun fethinde bulunan Divan-

Hümâyûn kâtiplerindendir. Adna

mensup cami vardr. (IV. 45)

Kasm Aa Enderun'da üçüncü do-

anc olarak 1082"de (1671/72) kap-

cbalkla saraydan çkt. Daha sonra

vefat etmitir. (IV. 50)

Kasm Aa Yeniçeridir. Kul kethü-

das olup orduyla harbe gitti. Cema-

ziyelewel 1222^de (Temmuz 1807)

yeniçeri aas oldu. 1223'de (1808)

ordunun stanbul'a geliinde aniden

vefat etti. (IV. 50)

Kasm Aa Sarayda yetiip 1223'de

(1808) Küçük Mercan Aa'nm yerine

dârüssaâde aas oluo ewâl 1227'de

(Ekim 1812) eyhülharem oldu. Rebi-

yülâhr 1238=de (Aj'alk 1822/Ocak

1823) o makamda vefat eylemitir.

Sâdkd. (IV. 50)

Kasm Aa (Çoban) Yeniçeridir

1067'de (1656/57) sekbanba oldu.

Yl sonunda vefat etti. Kasm Aa
Mescidi, ya bunun veya Deli Kasm
Aga'mndr. (IV. 49)

Kasm Aa (Deü) Yeniçeridir. Yük-

selip 104rde (1631/32) sekbanba

olup ayn yl azledildi. Sonra vefat et-

mitir. Olu Ali Paa'dr. (IV. 49)

KasmAa (Koca) Mimarlk sanatn-

da usta olmakla 1032^de (1622/23)

mimarba oldu. W:^yde (1643) azle-

dildi. Yerine meremmetçi Mustafa

Aa geçtiyse de birkaç sene sonra ye-

niden mimarba oldu. Zilka'de 1061"

de (Ekim-Kasm 1651) valide sultan

kethüdas oldu. Köprülü Mehmed Pa-

ay sadrazam yapmaya çalmas >âi-

zünden sadrazam Gürcü Mehmed Pa-

a'nn gazabna uramsa da ksa sü-

rede padiahn iltiiatma nail olmu,

Gürcü Mehmed Paa gazaba uram-
tr. Köprülü Mehmed Paa^mn sada-

katini padiaha arzetmekten geri dur-

mayarak nihayet m^aksadma ulam-
tr. 1070 (1659/60) tarihlerinde vefat

etmitir. Köpmlüie:;in hizmetieri bu-

nun sayesinde gerçekletiinden

övTilmeye lâyktr. (IV. 49)

Kasm Aa (Küçük) Yeniçeridir.

Yükselip 106rde :i651) kul kethü-



dâs olup 1062^de (1652) azledilmi

ve sonra vefat etmitir. (IV. 49)

Kasm Baba Bursa'da ermi saylan-

lardan bir zat idi. I. Selim (Yavuz) dev-

rinde (1512-1520) vefat etti. Abdal

Mehmed yanma defnedildi. (IV. 46)

Kasm Bey Beylerden olup 986'da

(1578) ran muharebelerinde bulu-

nup o taraflarda ^'efat etti. (IV. 48)

Kasm Bey (Güzelce) Msr beyle-

rinden olup 929"da (1523) Msr'da

güzel hizmeti görülmü bir zattr. (IV.

47)

Kasm Çavu 11. Mehmed (Fâtih)

devrinde (1451-:.481) Agaçayr'nda

bir mescid yapt. Vefatnda kardei

Ali Çavu(-*) ile biriikte mescide def-

nedildi. (III. 494; IV. 45)

Kasm Çelebi Çslebi Halife^nin mü-

ridi bir eyhti. Aii Paa Zaviyesi'nde

iken 926'da (1520) vefat etti. (IV. 46;

IV. 105)

Kasm Efendi 11. Mehmedn (Fâtih)

kölesidir. II. Bâyezid dârüssaâde hiz-

metlilerine muallim tayin etti. 930"da

(1524) vefat etti. Âlim, eyh îbn Ve-

fa'nm müridi olup güzel ve hzl yaz-

mada esizdi, (rv . 46)

Kasm Efendi Nigdeiidir. Müderris

olup 970'de (1562:/63) vefat etti. erh-i

Vikayeye tatbika;; yazd. (IV. 48)

Kasm Efendi Acem nakkalarmdan

olup kâtip oldu. Sipahiler mukabele-

cisi ve yeniçeri mukalebecisi ve Ana-

dolu muhasebecisi oldu. 1005'de

(1596/97) vefat etti. Üsküplü'de med-

fundur. (IV. 48)

Kasm Efendi Kütahyaldr. Oraya

müftü olup azilden sonra 101 'da

(1601/02) vefat e^tti. Saf bir pîrdi. (IV.

48)

Kasm Efendi Kurttur. Müderris,

molla ve 1048'de (1638/39) stanbul

kads oldu. Zilka'de 1049'da (Mart

1640) azledilerek Rebiyüie\^^el 1050'

de (Haziran-Temmuz 1640) vefat etti.

Olu Salih Mehmed Hilmî Efen-

di^dir(-^). (IV. 49)

Kasm Efendi Yahyâzâde Tekkesi

eyhi olup n35'de (1722/23) vefat

etmitir. (IV. 50)

Kasm Efendi Bursa'da Çaramba
Tekkesi eyhidir. 1182'de (1768/69)

vefat etti. (IV. 50; IV. 415)

Kasm Efendi Hâcegândan Meh-

med Emin Bey'in oludur. Kadiri ey-

hiydi. (IV. 50)

Kasm Efendi (Akar) Müderris ve

sonra emekli oldu. Edirne'de bir

medrese yapt. 945*de (1538/39) ve-

fatnda oraya defnedildi. Edip, akll,

zikrullaha devam eder, namaza huu
üzere daim, lâtifeci bir zat idi. (IV. 47)

Kasm Efendi (Dâîzâde) Müderris,

Yeniehir mollas olup azledilmi ola-

rak 1056'da (1646) vefat etti. (IV. 49)

Kasm Efendi (Kara) Müderris olup

Cema2iyele\^el 982'de (Agustos-Eylül

1574) vefat etmitir. Kâmildi. (ÎV. 48)

Kasm Efendi (Kara) Rüstem Paa'

nn üstad olup Cagalokrnda bir

tekke bina edip biürmeye muvaffak

olamadndan paa ruhu için ta-

mamlayp bir de medrese eklemitir.

(V. 48)

Kasm Efendi (Molla Izârî) Germi-

yanldr. Müftü Abdülkerim Efen-

di'nin akirdi ve Mevlânâ eyhî'nin

kz kardeinin oludur. Sahn müder-

risi iken 15 Ramazan 901'de (28 Ma-

ys 1496) vefat etti. Eyüp'de medfun-

dur. Zekî, âlimdi. Türkçe ve Farsça i-

irleri vardr. erh-i Mevakfz haiyesi
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vardr. Kardei Topal Izârî ÇeiebiV

dir(->). Torunu Selâm Mustafa Efen-

di'dir(-*). Bunun olu Mehmed Efen-

di'dirM. (IV. 46)

Kasm Efendi (Narhçzâde) Narhç

Hasan Efendi'nin damad, yeniçeri

kâtibi Hasan Efendi'nin oludur. Mü-

derris, Yeniehir mollas olup 22 Ra-

mazan 1122^de (14 Kasm 1710) ve-

badan vefat etmitir. Âlim ve âbiddi.

Olu brahim Efendi 'dir(-^). (IV. 50)

Kasm Efendi (Samsunîzâde)

Mahmud Efendi'nin(-^) oludur. Mü-

derris iken a'bân 1004'de (Nisan

1596) vebadan vefat etti. (II. 118)

Kasm Gubârî Efendi Diyarbekirli

dir. Müderris olup Cemazyelâhir 1027'

de (Haziran l6l8) nakibüleraf oldu.

Sonra Mekke ve stanbul payelerini

elde eyledi. Cemazyelâhir 1034'de

874 (Mart 1625) vefat etti. E^lip'de med-

fundur. Âlim ve tatl dilliydi. Hattat

olup Sultan Ahmed Camii'nin ceiî

hatlarn yazd. (IV. 48/49)

Kasm Halimi Efendi Çorluludur.

Müderris, Aydos kads olup 1037 'de

(1627/28) vefat etti. airdir. Olu b-

rahim Vehbî Efendi^dir("^). (IV. 49) [I.

'

103'de mahlas 'Alimî' olarak veril-

mitir.]

Kasm Mehmed Efendi Einli bra-

him Efendi'nin oludur. Müderris ve

dersiamd. Molla, Meclis-i Maarif aza-

s, Mekke ve stanbul payesi olmu-

tur. 1297'de (1880) vefat etti. Fâzl ve

uysald. (IV. 50/51)

Kasm Paa Beylerden olup ^öikse-

lip Rumeli beylerbeyi olup önemli

hizmetlerde bulundu. 846 'da (1442)

harpde ehid oldu. (IV. 45)

Kasm Paa sfendiyar Bey'in olu-

dur. I. Mehmedn (Çelebi) kzyla ev-

lendi. Babasmn vefatnda Kastamo-

nu ve Kengr valisi olup 848'de

(1444) sultann vefatnda L Muradn
kzyla evlendi. L Mu :ad devri (1421-

1451) sonlarnda vefat eylemitir. Sâ-

dk ve doru idi. Olu Mustafa Bey

savalarda bulunarak serdâik etmi

bir yiitti. (IV. 45)

Kasm Paa Çerkesdir. Maliyeden

yetiip kk- sânî defterdar oldu.

Sonra Kefe'ye vali olup Sokuliu Meh-

med Paa 'ya mensup olduundan Sâ-

hib Girayn bahtszlk sebebi olan Ej-

derhan seferine yol açt. Azak Denizi

ile Hazar Denizi arasnda açlacak

olan kanaln (1569) ameliyatn icra

ettirip o srada vefat etti. (IV. 48)

Kasm Paa Yükselip kapclar ket-

hüdas, lOirde (16C2/03) mîrahûr-

ev^^el oldu. O senenm Zilka'desinde

(Mays l603) yeniçer:. aas oldu. Re-

biyülâhr 1012'de (Eylül l603) kubbe

veziri olup Yemiçi Hasan Paamn
azlinde sadâret kaymakam oldu.

Sadrazam Ali Paa'nn geliinde Bag-

dad valisi olup 1013'de (1604) bir

gün kaymakam olup Rebiyülâhir

1013'de (Eylül 1604) vefat etti. Edir-

nekaprda medfundur. (IV. 48)

KasmPaa Arab Receb Paamn o-
ludur. Beylerden oluo llOLde (1689/

90) Hamid, sonra Akehir paas ol-

du. Sonra ortadan kaybolup affedil-

dikten sonra 1104'de (1692/93) An-

kara, 1109'da (1697/98) Bursa muta-

sarrf oldu. Azledildikten sonra vefat

etti. (IV. 50)

Kasm Paa Askerlie 1252^de (1836/

37) girerek tali -ünin evkiyle mîiivâ

ve 1283^de (1866/67) ferik oldu. Ra-

mazan 1288^de (Kasm-Arakk 1871)

Cidde valisi olup 1289'da (1872) azle-

dilmitir. Cemaziyelevvel 129 2 'de



(Haziran 1875) Zor mutasarrf olup

az müddette vefat etmitir. Kabiliyetli

ve dindard. (IV. 51)

Kasm Paa Yükselip kapcba ve

mîrimîran olup smail muhafz oldu.

Rusya'nn hücumunda ehri müdafaa

ederek bozguna uratmakla Zilka'de

1222'de (Ocak 1808) vezirlik ihsan

bu^yoruldu. Az müddette vefat eyledi.

Yiit bir ihtiyard. "Baba Paa" diye

anlan Pehlivan brahim Aa bunun

maiyeti erk^nmdan olup ün salmt.

(IV. 50)'

Kasm Paa MusuUudur. Vali Abdur-

rahman Paa'nm vefatnda Musul'a

beylerbeyi oldu. Az müddette Dâvud

Paamm arzyla cezalandrlarak vefat

etmitir. (IV. 50)

Kasm Paa (Cerrah) Mâbeynden

yetiip rikâbdar ve bir hafta sonra çu-

kadar- ehriyârî olup 1070'de (1659/

60) Eri ve 1074^de (1663/64) Yano-

va, 1075'de (1664/65) Temevar bey-

lerbeyi oldu. 1076'da (1665/66) Erzu-

rum valisi olup Rebiyülev^^el 1081'de

(Temmuz-Agustos 1670) ikâyet üze-

rine tefti edilip beraati görülmekle

Kastamonu valisi, 20 Rebiyülevvel

1082'de (27 Temmuz 1671) stanbul

kaymakam Zilhicce 1082 'de (Nisan

1672) ikinci defa Yanova, sonra ikin-

ci defa Temevar valisi ve 1086'da

(1675) ikinci defa Budin valisi olup

1087'de (1676) vefat etti. sâdk, dog-

m, tedbirliydi. (IV. 49/50)

Kasm Paa (Gazi) Beylerden olup

Mohaç ve Feçuy serhadlerinde mirli-

va idi. 959'da (1552) Budin valisi

olup sonra Temevar valisi oldu. I.

Süleyman (Kanunî) devri (1520-

1566) sonlarnda orada vefat etti. Ce-

sur ve dindard. (IV. 48)

Kasm Paa (Güzelce) II. Bâyezid'in

kölelerinden birinin oludur. Saray-

dan yetiip rikâb aalklarnda bulun-

du. 922'de (1516) Hama mutasarrf,

sonra Adana ve ardndan Anadolu ve

Rumeli beylerbeyi oldu. 927'de (1521)

üçüncü vezir oldu. 929'da (1523) Msr
valisi olup 27 Ramazan'da (9 Austos

1523) vararak 34. gün azledildi.

930'da (1524) ikinci defa Msr valisi

oldu. Zilhicce'de (Ekim) azledildi.

Sonra Budin valisi olup. 935 'de

(1528/29) tekrar üçüncü vezir oldu.

937'de (1530/31) Mora sancagyla

emekli olup 939'da (1532/33) vefat

ederek Gelibolu'ya defnedildi. stan-

bul karsnda cami, medresesi vardr.

Bugün Kasmpaa kö}ai denir. Kz
Nefise Hatun orada bir mektep yapp
oraya defnedildi. Kölesi Hac Ferhâd,

Karanlk Mescidi'ni yapt. Hacda vefat

etti. Bu mescidi Mirzazâde Mehmed
Efendi camiye çevirmitir. (IV. 46/47)

Kasm Paa (Han) ranldr. II. Meh-

med'e (Fâtih) geldi. Divan- Hümâ-
yûn'da yetiip II. Bâyezid'in erkânn-

dan oldu. Tahta çknda . 887'de

(1482) nianc ve 890'da (1485) vezir

oldu. Az müddette vefat etmitir. O-
lu Hasan Bey'dir(->). Tomnu ikâr
Ahmed Bey'dir(->). (IV. 45)

Kasm Paa (Zehirzâde) Haleb'den

Basra'ya gidip mallarn ticaretle ço-

altt. Müntefik eyhleri Nazr Paa ve

Mansûr Paa ile baz sebeplerden do-

lay muhakemeleri haylice sürdü. Ni-

hayet stanbul'da halledilip 1302'de

(1884/85) ürâ-y Devlet'e aza olmu
ve sonra beylerbeyilik payesi ihsan

buyurulmutur. 1305'de (1887/88)

vefat edip E^oip'e defnedildi. (IV. 51)

Kasm Safî Paa (Koca) (Cezerîzâ-

de) Nianc Mehmed Çelebi'nin o-
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ludur. Kâtip olup Anadolu ve 910'da

(1504/05) Rumeli defterdar oldu.

Azilden sonra ehzade Selim'e def-

terdar oldu. Sonra Silistre valisi olup

ehzadenin bu tarafa geçmesine yar-

dmda bulundu. Tahta çknca ehza-

de Süleyman'a lala ve defterdar oldu.

L Süleyman'n (Kanunî) tahta çkn-
da dördüncü vezir oldu. Ancak yal
olduundan Bursa'da emeklilii seçti

ve 950 (1543) ylma doru vefat eyle-

di. Bursa'da Emir Sultan dairesine

defnedilmitir. air, kâmil, kâtip, sâ-

dkd. Eyüp'de camii ve medresesi

vardr, Bursa'da da bir medrese ve

hamam yapt. (IV. 47)

Kasm ah Efendi Mahdumî-i Teb-

rizi'nin oludur. I. Selim (Ya\az) ile

ran'dan geldi. Elli akçe vazife verildi.

945'de (1538/39) vefat etti. Edip, mü-

fessir, muhaddis, münî ve Farsçada

air olup Türkçe iir inadn vakarna

yediremezdi. Padiah fermanyla Os-

manl tarihi yazdysa da tamamlya-

mad. Parçalarn takdim ile padia-

hn sevgisine mazhar oldu. (IV. 47)

Kasmzâde bak. Ali Paa; Mehmed

Efendi; Seyyid Mehmed Efendi

Kasmzâde Sultan brahim devri

(1640-1648) âlimlerinden Kürt Kasm
Efendi oludur. (IV. 700)

Kasidecizâde bak. Nazif Ahmed
Efendi; Nurî Mustafa Efendi; Zeynelâ-

bidîn Efendi

Kassam bak. Mehmed Efendi; Meh-

med Efendi

Kastalanî bak. Muslihiddin (Mevlânâ)

Kâgarîzâde III. Mustafa devri

(1757-1774) eyhlerinden Kâgarh

Abdullah Efendi ve oullandr. Bu-

gün Eyüp üzerinde tekkeleri mevcut

ve mehurdur. (IV. 702)

Kakçzâde bak. Sa'deddin Meh-

med Efendi

Kâif Ali Efendi Üs:<üdaridr. Müla-

zimin-i ilmiyeden olup III. Mustafa

devrinde (1757-1774) vefat etti. air-

dir. (IV. 66)

Kâif Efendi Divan kaleminden ye-

tierek berat mümej^izi olup 1243'

de (1827/28) küçük kale tezkirecisi

oldu. 1246'da (183C/31) sergi nâzn

olup sonra vefat etmitir. (IV. 46)

Kâif Mehmed Erin Efendi (â-

trzâde) atr Yusuf Aga'nm olu

olup mektübî-i sadr - âlî oldu. Cema-

ziyelevvel 1171'de (Ocak 1758) re-

isülküttab olmutur. ewâl 1172'de

(Haziran 1759) yerine Nurî Bey'in

atanmasna irade çlcp sadrazam bu-

nun kalmasn isteyince ikisi de ayrl-

mak zorunda kahtr. 2 Zilka'de

1173'de (16 Haziran 1760) ikinci defa

reis oldu. Muharrem 1175'de (Aus-

tos 1761) kethüdâ-y sadr- âlî olup

Cemaziyelâhir 1177'de (Aralk 1763)

azille Receb=de (Ocak 1764) kk-
ewel defterdar olup Safer 1178'de

(Austos 1764) azledildi. evval

1178'de (Mart-Nisan 1765) defter

emini olarak 6 gün geçince ikinci de-

fa kethüdâ-y sadr- âlî oldu. Cemazi-

yelâhir 1181 'de (Kasm 1767) vefat

etti. Eyüp'de. medfundur. Âlim, edip,

vakûrve fazilet ve :.<emâle çalr, ço-

u ilimlerden haberdar olup zor ey-

leri hallederdi. Hasis olup kimseye

bir ey vermezdi. (IV. 66)

Kâif Mehmed Sa'deddin Efendi

(Es*adzâde) Said Mehmed Efen-

di'nin olu olup müderris iken 19 Re-

biyülâhr îlirde (14 Ekim 1699) ve-

fat etti. Divan sahibi air ve talik ya-

zda usta bir hattatd. (IV. 66; IlI. 27)

[III. 27'de vefat tarihi 19 Rebi3âile\^^el



111 1 (14 Eylül l699) olarak verilmi-

tir.]

Kâifi Çelebi I. Mahmud devrinde

(1730-1754) vefat etmi airlerdendir.

(IV. 6€)

Kaimîzâde bak. âkir Mustafa

Efendi

Katâde (erif) b. dris b. Mutain b.

Abdülkerim b. Hüseyin b. Ali. Beni

Hâim^den Dâvud b. sa 590'da

(1194) vefat eyledikde Mekke emiri

olan Mikser b. îsâ'nm vefatyla emir-

lik bu aileden çkm ve 600 (1203/

04) ylna doru Katâde emirlie geti-

rilmiür. 627'de (1230) vefat eyledi.

Evlâd ve torunu asrmza kadar emir-

likte bulunuyorlar. erif Abdülmutta-

lib Efendi ve evlâd erif Katâde to-

runlardrlar. (IV. 54)

Katar Aaszâde Vezir Kataragas

brahim Paa ve oullarna denir.

Bunlar Haleb'de halen mevcutturlar.

(IV. 701)

Kataragas bak. brahim Paa

Katrcolu bak. Mehmed Paa;

Mehmed Paa

Kâtib bak. Kasm; Mahmud Efendi;

Muslihiddin Çelebi; Yusuf Efendi

Kâtib Çelebi bak. Mustafa Halife

(Hac Halife)

Kâtib-i Mim bai3. brahim Efendi

Kâtibî Ahmed eyh Hamdullah'n(->)

kznn olu Pr Mehmed Çele-

bi'nin(-») oludur. Mehur hattat

olup I. Ahmed devrinde (1603-1617)

vefat etmitir. (II. 243)

Kâtibî Çelebi bak. Mustafa Efendi

Kâtibî Mustafa Bosnaldr. Mevlevi

olup 1078^de (1667/68) vefat etti.

-Iattatl ve hzl yazmasyla ünü ya-

vlmtr. (IV. 399)

Kâtibî Mustafa Çelebi Bursaldr. Kâ-

tip olup 905'de (1499/1500) vefat etti.

air ve türlü hatta mahirdi. (IV. 66)

Kâtibîzâde bak. Mehmed Efendi

(Hafz)

Kâtibzâde bak. Abdülkadir Efendi;

Ahmed Aa; Bahir Abdülkerim Efen-

di; smail Efendi; smail Fahreddin

Efendi; Mustafa Efendi; Refî' Meh-

med Efendi; Said Mehmed Efendi;

Zeynelâbidîn Efendi

Kâtibzâde III. Mustafa'nn (hd 1757-

1774) hekimbas Mehmed Refî'

Efendi oullar olup ulemâdan oldu-

lar, (iv. 702)

Kavakçzâde bak. Abdullah Efendi

Kavaklzâde bak. Mehmed Efendi

Kavalalzâde bak. Abdülvehhab

Efendi

Kavanos bak. Ahmed Paa(Sührab-

l); brahim Paa

Kavanoszâde bak. Ahmed Bey; Hü-

seyin Paa; Mehmed Bey

Kavanoszâde 11. Mahmud devri

(1808-1839) vezirlerinden Hüseyin

Paa oullardr ki, Rumeli'de bulu-

nurdu. (IV. 702)

Kavîzâde bak. Ali Aa (Denâ)

Kavsarazâde bak. Mustafa Efendi

Kavsîzâde bak. Takiyeddin Mehmed
Efendi

Kavukçu bak. brahim Paa; Mustafa

Paa

Kavukçuzâde bak. Mustafa Efendi

Kaya bak. Ömer Efendi

Kaya Bey Köstendil beyi olup 1055'

de (1645) Girit'de ehid oldu. (IV. 65)

Kayn Çelebi bak. Mehmed Efendi

Kay bak. Mehmed Paa
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Kaymak bak. Mustafa Paa

Kaymakçzâde bak. Mehmed Efendi

Kayserili bak. Recâî Osman Efendi

Kayserilizâde bak. brahim Paa

Kaysunîzâde bak. Mehmed Efendi;

Mahmud Efendi

Kaytas bak. brahim Aa
Kaytas Aa 958'de (1551) serhat ga-

zilerinin serdâryd. Sonra Sokoliu

Mehmed Paa'ya kethüda oldu. O
hizmette vefat etti. Olu Ahmed
Bey'dir. (V. 65)

Kaytas Paa Enderun'dan yetiip si-

lahdar- ehriyârî oldu. Afdan sonra

mîrahûr- e\^el olup 983'de (1575/

76) kapcbalkla Nide beyi ve Zil-

ka'de 986'da (Ocak 1579) Saahan

beyi oldu. Sonra Erzurum beylerbeyi^

olup ran savalarnda bulunmu ve

Zilka'de 987'de (Ocak 1580) ehid ol-

mutur. (IV. 65)

Kaytaszâde bak. Ahmed Bey

Kazak bak. Ali Paa

Kazanc bak. Doan Bey

Kazanckulu bak. Sinaneddin Yusuf

Efendi

Kazanczâde bak. Ömer Aa
Kazerunî bak. Ali Efendi

Kazganc bak. Hasan Aa; Mustafa

Aa
Kazganczâde bak. Hasan Aa
Kazkç bak. Hasan Paa (Hac) (Ma-

car); Hüseyin Paa

Kâzm Hüseyin Efendi (Hac Ah-

med Efendizâde) (Hac) Müderris

ve Cemaziyelâhir 1267'de (Nisan

1851) Beyrut mollas olmutur. Sonra

vefat etti. (IV. 67)

Kâzm Mehmed Efendi Eyüplüdür.

Müderris olup 1139'da (1726/27) ve-

fat etti. (IV. 67)

Kâztm Mûsâ Efendi (Halil Efendi-

zâde) Nevehirlidir. Müderris, maarif

müfettii, sonra molla ve 1298'de

(1881) Mekke payesi oldu. 2 Zilhicce

1306'da (30 Temmu:: 1889) aniden

vefat etmitir. Rumelinisarrnda med-

fundur. Bilgili ve yum,uak huyluydu.

(IV. 67)

Kâzm Mûsâ Paa Arnavutdur. As-

kere girereic miralay, mirliva ve ferik

olup Bâb-' Serasker::'de muhasebat

dairesinde uzun müddet bulunmu
ve ikinci reis iken 17 Ramazan 1307'

de (7 Mays 1890) vefat edip Hüdâî

Tekkesi'ne defnedilmi tir. Edip, ate

dilli, beli bir air ve hicivci olup Di-

van ve bu kadar mizah ve hicviyesi

vardr. Ya 80 aknd. (IV. 67)

Kâzm Mûsâ Paa /^kerlikten yeti-

ip ferik olmu, 1303 (1885/86) tarih-

lerinde Bingazi valisi olup bir-iki se-

ne sonra azledilmitir. 23 evval

1310'da (10 Mays 1893) vefat ederek

Selimiye'ye defnedilniür. (IV. 67)

Kâzm Mustafa Paa Asker olarak

liva ve Bursa'da redif feriki olmutur.

Zilka'de 1310'da (Mays-Haziran

1893) vefat etü. (IV. 67)

Kazvinî bak. Muhammed ah
Kebabçzâde bak. Ahmed Efendi

Kebeci bak. Ali Aa
Kebecizâde bak. Fâzl Mehmed
Efendi; Fevzi Efendi (Hac); Vasf

Mehmed Efendi; Vecdî Efendi

Kebiri bak. Mehmed Efendi

Kebirîzâde bak. Abdurrahman Efen-

di; Abdülhalim Efendi; Ahmed Efen-

di; Es'ad Mehmed Efendi; smail

Efendi; Mustafa Efendi; Nureddin

Mehmed Efendi

Kebirîzâde IV. Murad devrinde

(1823-1640) yaam olan Bursal Ke-



birî Mehmed Efendi oullarna den-

mitir. Zamanmza kadar kazasker

ve molla olarak devam etmektedir.

(ÎV. 703)

Kebûterî Mehmed Efendi lîL Mus-

tafa devri (1^57-1774) airlerinden-

dir. (IV. 75)

Kecdehan bak. Ali Paa

Kecdehan damad bak. Abdullah

Efendi

Keçeci bak. î/Iehmed Aa
Keçecîzâde bak. Arif Mehmed Efen-

di; Fuad Mehmed Paa; zzet Meh-

med Efendi; Mehmed Aa; Münif

Efendi; Nabil Abdurrahman Efendi;

Nâzm Ahmed Bey; Ömer Murad

Efendi; Salih Mehmed Efendi; Vehbî

Hüseyin Efendi

Keçecizâde air Seyyid Vehbî Efen-

diye ve sudû:;dan Salih Efendi'ye de-

nir ki, air îzzet Efendi oullandr.

Fuad Paazâoeler bunlardandr. Mâ-

cid Bey, zzet Paa, Read Bey ve

Hikmet Bey vardr. Mâcid Bey b. Re-

ad Efendi b. zzet Efendi b. Salih

Efendi askerlikten yetiip sonra ter-

cüme kalemine girdi. Sonra müter-

cim oldu. Matbuat müdürü ve sonra

paahkla mutasarrf, daha sonra mat-

buat- ecnebiye müdürü ve sonra bâ-

lâlikla altnc daire~i belediye reisi

olup sonra ûrâ~y Devlet'e aza ol-

mutur. Amcas sadrazam Fuad Pa-

a'nm torunlarndan zzet Paa b. Kâ-

zm Bey yaver ve bâlâ ricalinden Re-

ad Beyefencd b. Nâzm Bey ûrâ-y

Devlet maliye dairesi azasndan olup

doru ve mü itefit zatlardr. (IV. 704)

Keçi bak. Mehmed Efendi; Mehmed
Paa; Muhyiddin Efendi

Keçimîrzâde bak. Yahya Emirî

Efendi

Keçizâde bak. Râmî Çelebi

Kedi bak. Hüseyin Efendi; Hüseyin

Efendi (erbetçizâde)

Kefçe Dede Hayrat sahibi ve ermi
saylanlardand. 947'de (1540/41) ve-

fat ederek Üsküdar'a defnedilmitir.

(IV. 77)

KefeU bak. Mehmed Efendi

KefeÜzâde bak. Mustafa Efendi

(Seyyid); Ya'kub Aa
Kefevîzâde bak. Reid Mehmed
Efendi

Kehlel bak. Ahmed Paa (Behleli)

Kehuribar bak. Mustafa Aa
Keki bak. Abdî Paa

Keklik bak. Mustafa Çavu

Keko Ali Paazade fe»^^. smail Paa

Kekozâde bak. Ali Paa; lyas Paa;

Seyfeddin Paa

Kel bak. Ahmed Paa; Hasan Hakk
Paa; Mehmed Aa; Osman Paa;

Ömer Aa; Ya'kub Paa; Yusuf Efendi

Kel Ahmed Paazade bak. Feyzî

Feyzullah Bey

Kel Ahmed Paazade IIL Ahmed
devri (1703-1730) vezirlerinden Kel

Ahmed Paa oullarna denir ki, bun-

lardan vezir ve ricalden olan olmu-
dur. Sonra bunlardan "Feyzî Beyza-

deler" türeyerek zamanmza kadar

gelmitir. (IV. 703)

Kelâm Ali Efendi Kalemden yetiip

124l'de (1825/26) gedikler kâtibi,

sonra Divan Hümâyûn kesedar, ev-

val 1247'de (Mart 1832) piyade mu-

kabelecisi ve a'bân 1252'de (Kasm
1836) mevkufatçi oldu. Sonra vefat

etmitir. (IV. 77)

Kelâm Çelebi Kerbelâidr. Seyyah

olup IIL Mehmed devri (1595-1603)
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balarnda vefat eylemitir. airdir.

(V. 77)

Kelâm brahim Efendi Ergeneli-

dir. Haremden sipahilikle çkp sonra

Divan- Hümâyûn kâtibi ve sonra

defter emini oldu. 1074'de (1663/64)

vefat etti. Usta airdir. (I. 106)

Kelan bak. Halil Efendi

Kelim Efendi (Sel) Müderris olup

1151'de (1738/39) vefat etti. Sadefçi-

ier'de medfundur. airdir. (IV. 78)

Kelim Mehmed Efendi Kayserili-

dir. Büyük Râid Efendimin yeeni-

dir. Divan kaleminde bulunup hâce-

gândan oldu. 13 Cemaziyelâhir

1219'da (19 Eylül 1804) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. (IV. 78)

Kelimi Eyyûb Çelebi (Patburun-

zâde) Solak emeklilerinden olup

1098'de (1687) vefat etti. Nüktedan

ve Divan sahibi airdir. (IV. 78)

Kelîmî Mûsâ Efendi (Seyyid) Kefe-

lidir. Kad ve Kefeye müftü oldu.

Canbek Giray'm azlinde uzaklatrl-

d. 1054'de (1644) katledildi. Bir cami

ina edip orada türbesine defnedildi.

Usta airdir. (IV. 521)

Kella bak. Mahmud Efendi

Kelleci bak. Osman Paa; Osman

Paa

Kemâl Ahmed Paa stanbuPda

1223'de (1808) dodu. 124rde

(1825/26) mektûbî-i defterîye ve

1246'da (1830/31) ceride kalemine

girdi. eyhzâde Es'ad Efendi ile Tah-

ran'a gidip geldikten sonra mektûbî-i

sadârete girip 1256xla (1840) mü-

me'V'^^iz ve ardndan serhalife oldu.

1263^de (1847) maarif muavini, Mu-

harrem 1264xie (Aralk 1847) mekâ-

tib müdüâ olup o senenin a'bânm-

da (Temmuz 1848) mekâtib nâzn ol-

du. Zilka'de 1265^de (Eylül-Ekim

1849) adliye nazrl ilâve edildi. Bir

müddet Avrupa mekteplerini görmek

üzere Avrupaya gönderildi. O esna-

da a^bân 1270^de aiays 1854) dil

bilir ve air 14 yandaki olu Meh-

med Ziyâeddin Bey vefat eylemekle

acsndan Beriin sefaretini isteyip git-

ti. Zilka^de 1273'de (Haziran 1857)

azlolunup evval 1275'de (Mays

1859) Tanzimat Meclisi'ne aza oldu.

Rebiyülewel 1276'da (Ekim 1859)

Harem-i Hümâ^am masarifat nâzn ve

ehzadelere Farsça hocas oldu. Ce-

maziyelewel 1278Me (Aralk 1861)

bâlâ rütbesiyle naarif-i umumiye ve

takvim nâzn, Cemaziyele\^'el 1279'

da (Kasm 1862) xVIeclis-i Vâlâ azas,

Zilka'de 1281de (Nisan 1865) ikinci

defa maarif nâzn ve evkaf nâzn ve-

kili olup vekâletten az müddette dü-

tü. Rebiyülâhr 1284^de (Ekim 1867)

Meclis-i Vâlâ azas, 1285^de (1868/69)

ûrâ-y Devlet dâhiliye dairesi ikinci

reisi olup Cemazlyele\n''ei 1287^de

(Austos 1870) ran ah Badad'a

gelmekle mihmandar olarak vezirlik-

le oraya gönderildi. a'bânm 4'ünde

(30 Ekim 1870) evkaf nâzn olup ev-

vârde (Ocak 1871) stanbul'a geldi.

20 Receb 1288'de (5 Ekim 1871)

üçüncü defa maari: nâzn, 23 e\^^âl

1288xle (5 Ocak 1872) tekrar ûrâ-y

Devlet azas, 10 Rebi^oile^el 1290'da

(8 Mays 1873) ikinci defa evkaf ve^3

Rebi^öilâhir 1294"de (17 Nisan 1877)

ilâveten maarif nâzn olup Zilka'de-

nin 9'unda (15 Kasm 1877) maarif-

den azille evkafda kalmtr. Muhar-

rem 1295'de (Ocak 1878) â'yândan

olarak evkafdan azledildi. O sene ha-

rem-i hümâyûn masarifat, ehzade-

gân ders ve Sultan Abdülaziz dairesi



nezâretleri ihsan buyurulmutur. Re-

biyülâhr 13C4^de (Ocak 1887) vefat

eylemitir. Süleymaniye'de medfun-

dur. Âlim, air, dil bilir, iffetli, doru
ve alçakgönüllüydü. Oullar ûrâ-y

Devlet bidayet mahkemesi reis-i ev-

veli ricalden Said Beyefendi ve bra-

him Beydir. {V. 81/82)

Kemâl Bey Beylerden olup Yenie-

hir beyiydi. 904'de (1498/99) nebah-

t muharebesinde ehid olmutur.

(IV. 79)

Kemâl Bey Yeniçeri olup Süleyman

Reisle Yemen'e gidip skender Beyi

bertaraf ile I. Süleyman (Kanunî) ad-

na hutbe okutmutur. 927'de (1521)

Zebid'de bir medrese yapt ve "Ke-

maliye" ismini verdi. 930"da (1524)

vefat etmitir. Sâdk ve tedbirliydi.

(IV. 79)

Kemâl Bey Agnbozlu smail JVîoila^

nm evlâdndan brahim Beyin olu-

dur. Mazhar Paaya damad olup ûlâ

ve Cemiyet-i Rüsûmiyeye aza olmu-

tu. Cema2iyelewel 1310'da (Kasm-

Aralk 1892) bir gece Aksaray^dan

arabayla Beikta^a giderken köprü

açk bulunduundan kaza ile arabas

düünce ehremaneti memudarndan

Hilmi Bey adnda bir arkadayla bo-

ularak vefat etmitir. 30 yanda ya-

kkl bir acamd. (IV. 82)

Kemâl Beyî^âde bak. Mehmed Efendi

Kemâl Çelebi (Zor) Sadrazam Mah-

mud Paamm mürebbisi olup kölele-

rine mualiim olmutur. 880xie

(1475/76) vefat eyledi. airdir. (IV.

78)

Kemâl smail Paa Vecihî Paa'nn

oludur. Mîrimîran ve Ramazan

1273'de (Mays 1857) Rumeli beyler-

beyi payesi oldu. Ksa bir süre Mec-

lis-! Maliye azahgnda bulunarak ço-

u ömrü yalsnda geçti. 10 Safer

1310=da (3 Eylül 1892) vefat etti. Sul-

tanahmet'de Düümlü Baba Türbe-

si'nde defnedildi. Manzum hadis ter-

cümesi ^^ardr. Nazm ve nesre istida-

d vard. (IV. 82)

Kemâl Nâmk Bey Mîrimîrandan

Abdüllâtif Paamn torunu ve esham

müdürü Mustafa Beyin oludur. Ter-

cüme kaleminde ve gümrük kâtipli-

inde bulunup bir aralk Avrupa'ya

gitmitir. 1289'da (1872) Gelibolu

mutasarrf olup azilden sonra 1293'

de (1876) ûrâ-y Devlet azas, sonra

Midilli, Sakz ve Rodos mutasarrf

olup bâlâ olmu ve 28 Rebiyüle\^^el

1306^da (2 A-ahk 1888) Sakz'da vefat

etmitir. Cenazesi nakledilerek Bola-

yr'da defnedilmitir. Müni, air, gü-

zel konuur, zevk ehliydi. (IV. 82)

Kemâl Paa II. Mehmed (Fâtih) dev-

ri (1451-1481) beylerindendi. stan-

bul'da mescidinde defnedildi. Olu
Süleyman Beyxiir. Torunu emsed-

din Ahmed Efendi "bn Kemâl Paa'

diye mehur oldu. (IV. 78)

Kemâl Reis Azepler reisi olup sonra

kalita donatarak A\a-upa sularna gitü

ve Malta beyzadesini 892'de (1487)

esir edip öhret ald. Sonra gemisi ba-

tnca ehid oldu. (IV. 78)

Kemâleddin Mehur mimardr. Kos-

ka'da Merdivenli Mescidi'nin bânisi-

dir. Minberini Handan Aazâde Ah-

med Aa koymutur. (IV. 79)
I

Kemâleddin Tabip olup Tebriz^den

Anadolu'ya gelip Kastamonu Beyi s-

mail Bey'e intisab edip sonra stan-

bul'a gelip Mehmedpaa Çarsnda
dükkan açt. Hassa tabiplii teklifin-

de özür beyan etti. 913"de (1507/08)
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vefat etti. Olu Mahmud Efendi'dir.

(IV. 79)

Kemâleddin (Ak) Ni'me^-ceyden

olup Hrka-i erif Camii mahallinde

bulunan Akmescid bina etmitir.

(IV. 78)

Kemâleddin (Baklac) Bir mescidi

vardr. Ni'mel-ceyden olup II. Meh-

med (Fâtih) devrinde (1451-1481) ve-

fat eylemitir. (IV. 78)

Kemâleddin (Çkrkç) 899'da

(1494) vefat etti. Sargerz^de yapt
mescidine defnolundu. (IV. 78)

Kemâleddin (Esir) Tatikuyu Mes-

cidi'nin bânîsidir. Minberini kâtip Ar-

na\at Osman Efendi koydu. Çada
Yeniehir beyi Kemâl Bey'i bunu

zannederek düman donanmas

üüntü ile Burak Reis'in gemisinde

birlikte ehid olmutur. (IV. 78)

Kemâleddin (Hac) Hisar da skele

Camilinin bânisidir. Orada medfundur.

Yanmca I. Mahmud (hd 1730-1754)

yeniden yaptrmtr. (IV. 79/80)

Kemâleddin (Seyyid) Zihgirci Mes-

cidimin bânisidir. (IV. 78)

Kemâleddin Abdürrezzâk Ulema-

dandr. 883^de (1478) vefat eylemi-

tir. Sâhib-i Matlârs-Sa'deyni telif ey-

ledi. (IV. 78)

Kemâleddin Aa Yedikule dizdan

olup Msrn fethinde (1517) güzel

hizmeti görülmekle yeniçeri aas ol-

du. Sonra vefat etmitir. (IV. 79)

Kemâleddin Çelebi (Çömlekçizâ-

de) Müderris, Haleb kads ve 922^de

(1516) bilâd- Arab defterdar oldu.

Sonra vefat etmitir. (IV. 79)

Kemâleddin Efendi Cemâli'nin kar-

deidir. Yeniçeridir. III. Mehmed
devri (1595-1603) balarnda vefat et-

ti. air ve Mesnevîhând. (IV. 79)

Kemâleddin Efendi Bursal ve Zey-

nîdir. Krk sene eyhlik edip 20

a'bân 1076=da (23 ubat 1666) vefat

etti. Hüsn-i sülük sahibidir. (IV. 81)

Kemâleddin Efendi Nigdelidir. Mü-

derris, Kayseri mollas olup 1129'da

(1717) Medine pâyesiyle ordu kads

oldu. 1130'da (i:i8) Bagdad kads

olup 1136'da (1723/24) Limni'ye

gönderildi. Muharrem ll40'da (Aus-

tos-Eylül 1727) vefat etti. Erikaprda

medfundur. (IV. 81)

Kemâleddin Efendi eyhlerdendir.

1284^de (1867/68) vefat edip Eyüp'e

defnedildi. (IV. 81)

Kemâleddin Efendi (Kara Dede)

Amasya'da Sonisahdr. Müderris ve

Kefe müftüsü olup azlolunmutur.

975'de (1567/68) vefat etü. Müfessir-

di. Izzî Sa'dî'sine "Dede Çöngi'' ady-

la bir haiyesi, :khda manzumesi,

Tabakat-î Nübaf ve talikat vardr.

(IV. 79)

Kemâleddin Efendi (Seyyid) Lâ-

rendelidir. Celvetî olup Bursa'da za-

viye eyhiydi. Çelebi Mehmed Camii

imam olup 106^^'de (1656/57) vefat

etmitir. Takva sahibiydi. (IV. 80/81)

Kemâleddin Efendi (Seyyid) Cel-

vetî eyhi Ruen Efendimin müridi

olup sonra eyh oldu. 1234'de (1819)

vefat etti. Hattat ve airdir. (IV. 81)

Kemâleddin Efendi (Seyyid) (Ak-

kaftan) Kastamonuludur. Müderris,

1018'de (1609) Bagdad pâyesiyle

emekli oldu. badetle megul iken

Rebiyüievvel 1028'de (ubat-Mart

1619) vefat etti. Be vakitte cemaate

müdavimdi. Kâfiyeye Türkçe i^rab,

Tercüme-i Makamafo. dair bir-iki ki-

tab vardr. Sultan Ahmed Camii bi-



tince kasr- hümâyûnda cülus bu^a-

rup izn-i âm oldukda Akkaftan, saçak

öpecei srada, duadan sonra "Padi-

ahm, bu denli zamandr selâtîn-i âli-

makam huzurlarna el öpmek nâmy-

la dahil olurum. Taliime hep dâmen

ve âstîn (etek ve yen) gelir. 90 yan-
da bir fakir duagûyum. Eeni bu defa

da mahrum gönderme'' dedikde pa-

diah u cümleden holanp gülüm-

seyerek maksuduna müsaade buyur-

dular ve mübarek ellerini verip öp-

türdüler. (V. 79/80)

Kemâleddin smail Efendi Molla

Husrev ve Hayâl'den ders gördü.

Müderris olup Müeyyedzâde'nin

Edirne kads iken yanlm çkard.

Kazasker olunca bunu emekli etmi-

tir. 920'de (1514) vefat etti. Kanf ve

âbiddi. Keaf, Kad Beyzâvt erh -i

Akaid, Sadrü'-eria, Mevaktf ve

Seyyid enfe haiyeler vaazd. Olu
Kara Dâvud Efendi'dir. (IV. 79)

Kemâleddin Mehmed Sivasldr.

Hümameddin Abdülvâhid'n olu-

dur. 790'da (1388) dodu. Msr ule-

mâsmdandr. Msr beyleri riayet

ederlerdi. Tarikat ehliydi. 86rde

(1457) vefat etti. erh-i Hidâye'si ve

Usûl'i Fîkth\ vardr. (IV. 78)

Kemâleddin Mehmed Efendi Üs-

küdar'da Atik Valide hücrelerinde sa-

kin münzevî bir zat idi. 1182'de

(1768/69) vefat etti. Erm;. saylanlar-

dand. (IV. 81)

Kemâleddin Mehmed Efendi â-
zelî eyhi olup Rebi^âilahir 1250'de

(Austos 1834) vefat etti. Tersane ar-

dna defnedildi. (IV. 81)

Kemâleddin Mehmed Efendi

(Mektûbîzâde) Sa'dedcin Mehmed
Efendi 'nin(-^) oludur. Müderris

olup IIL Selim devri (1789-1807) ba-

larnda vefat etti. (III. 20)

Kemâleddin Mehmed Efendi

(Taköprîzâde) îsâmeddin Efen-

dimin olu olup 959'da (1552) do-
du. Müderris olup 999'da (1590/91)

Selanik, Üsküdar, Haleb, am, Bursa,

Msr ve Galata mollalklarnda ve

üçünde ikier defa mevleviyetle bu-

lunmutur. Zilhicce 101 rde (Mays

1603) stanbul kads, Cemaziyelev-

vel 1012'de (Ekim l603) Anadolu ka-

zaskeri olup Cemaziyelev^^el 101
3
'de

(Ekim 1604) azledildi. O senenin Zil-

hiccesinde (Nisan-Mays 1605) ikinci

defa atand. Azilden sonra 1018

(l609) balarnda üçüncü defa Ana-

dolu kazaskeri olup Zilka'de 1018'de

(ubat 1610) azledildi. Safer 1021 'de

(Nisan 1612) Rumeli kazaskeri olup

a'bân'da (Ekim) azledildi. Ramazan

1025'de (Eylül-Ekim I6l6) ikinci defa

Rumeli kazaskeri oldu. Rebiyülâhr

1026'da (Nisan I6l7) azledildi. Safer

1030'da (Ocak l621) üçüncü defa

Rumeli kazaskeri oldu. Bogdan ve

Leh seferinde hastalanp stanbul'a

döndü. 4 ewâl 1030'da (22 Austos

1621) sâkçfda vefat etti. Kadrga ile

na' stanbul'a getirilip Âkpaa'da
babas yanma defnedildi. Fâzl ve gü-

zel ahlâk sahibiydi. Üç dilde airdir.

"Kemâli" mahlasdr. Sure-i Kehf Tef-

sirine haiyeleri, Hidâyenin mesele-

lerini yeniden ele alan dde adl eser

ve Hüseyin Vaiz 'in kitabnn tercü-

mesi bunundur. Oullar brahim

Efendi ve Ahmed Efendi' dir(^). Di-

er olu eyh Mehmed Efen-

di'dir(~*). (IV. 80)

Kemâleddin Mehmed aî (Hoca

Hafz Kehkehî) Ferhendlidir. Naki-

bendî büyüklerinden olup stanbul'a
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gelerek Ayasofya'da sakin oldu.

Ebûssuûd Efendi, Ali Kuçu ve bu da

onun kardeinin torunlarndan oldu-

undan akrabasndandi. Padiahla

görüme erefine nail oldu. Tefsir,

usûl fürû, mantk, kelâmdan birer n-

sale yazp Sokollu Mehmed Paaya

verdi' 980'de (1572/73) vefat etti.

Alim, fâzld. (IV. 120)

Kemâli Mehmed Çelebi (Defter-

darzâde) 960 (1553) ylndan sonra

vefat etti. Arapça yg Farsçaya âinâ,

mesnevi yazard ve airdi. Yaratltan

beri bir tarih kaleme almür. (IV. 79)

Kemanke bak. Ahmed Bey; Ahmed

Paa (Se^yid); Ali Paa; Dend Meh-

med Efendi; brahim Aga; Mahmud

Pasa; Mustafa Paa; Mustafa Paa

(Kara)

Kemter Abdülkerim Efendi Koca-

mustafapaaldr. Nureddin Efen-

di'nin müridi olup III. Mustafa devri

(1757-1774) sonlarnda vefat etti. Ya-

SO'i aknd. airdir. (IV. 82/83)

Kemter Ali Efendi Nasûh Efen-

di=nin (v. 1007/1 598)(^) soyamdan-

dr. Bursa^da Hisar Tekkesi eyhi

iken 1137'de (1724/25) vefat etti. Ye-

rine olu Halil EfendK-^) eyh oldu.

(IV. 556)

Ken'an Bey Koca Sinan Paa'nm ak-

rabasndan olup müteferrika oldu.

Zilka'de 990'da (Aralk 1582) tevkif

olunup sonra ad unutuldu. airdir.

(IV. 83)

Ken'an Bey Maral Kalenderzâde

Süleyman Paa'nm oludur. stan-

bul'a gelip mektûbî-i hariciyeye dahil

oldu. Rebiyülâhir 1277xle (Ekim-Ka-

sm 1860) sadâret mektupçusu oldu.

22 Zilhicce 1285'de (5 Nisan 1869)

dahiliye müstear, 25 Rebiyülâhir

1291'de (12 Haziran 1874) ûrâ-y

Devlet azas, 2 Ramazan 1291'de (13

Ekim 1874) âmedT-i Divan- Hümâ-

yûn olup Zilka'de 1292'de (Aralk

1875) ûrâ-y Devlet azas oldu. 9 Re-

ceb 1293xle (31 Temmuz 1876) vefat

etmitir. Usta kâtip ve air olup zevki-

ne dükündü. (IV. 85)

Ken'an Efendi IJI. Selimin kölele-

rinden olup ikinci yazc oldu. 1208^

de (1793/94) vefat ederek Üsküdafa

defnedildi. (IV. 84)

Ken'an Efendi Enderun'dan yetiip

1198'de (1784) hâcegânlkla çkp
mevkufatç ve e^-A'âl 1203'de (Tem-

muz 1789) yeniçeri kâtibi ve sonra

baka görevlerde bulunup 1223^de

(1808) süvari mukabelecisi ve 1226'

da (1811) mevkufatç olup l6 Zilhic-

ce 1226=da (1 Ocek 1812) vefat eyle-

miür. E>â\p'de medfundur. Oullar

Râgb Mehmed Bey(-^) ile Nu'man

Sabit Bey'dir(-^). Torunu Emin Meh-

med Bey'dir(-^). Torunlarndan biri

de Nazm Yusuf Bey'dir(^). Ken'an

Efendi'nin kardei Se^^âd Hüseyin

Bey'dir(-»). (IV. 84)

Ken'an Efendi stanbulludur. Ka-

lemden yetiip vezirazamlara kap

kethüdas olmutur. Sonra Medine

müdürü olup orada 1275'de (1858/

59) \^efat eylemitir. Olu ceza reisi

Reid Bey'dir. (I\'. 84)

Ken'an Hüdayî Bey II. Bâyezid'in

kölelerinden olup I. Süleyman'a (Ka-

nunî) lala olmutur. Vefatnda Bâlipa-

aya defnedildi. airdir. (IV. 83)

Ken'an Paa Çerkesdir. Sarayda ye-

tiip silahdar- ehriyârî oldu. Rebiya-

le\^'el 1072'de (Kasm l66l) vezirlik-

le Diyarbekir vaHsi ve o sene sonun-

da (1662 ortalan) ehrizor, 1074'de



(1663/64) tekrar Diyarbekir valisi ve

1075'de (1664/65.) yine ehrizor vali-

si oldu. Orada vefat etmitir. dareci-

lie vâkft. (IV. 84)

Ken'an Paa Arna\atdur. Mîrimîran

ve Dukagin mutasarrf olmutur.

1236'da (1820/21; Tepedenli Ali Paa
muharebesine memur olup o taraflar-

da vefat etti. (IV. 34)

Ken'an Paa Ayal Es'ad Paa'nm
damaddr. Kapcba ve mîrimîran

oldu. Tara kaymakamlklarnda bu-

lunup Siirt ve Mardin gibi yerlerde

defalarca mutasarrf oldu. Sonra Ru-

meli payesi ve 12''8'de (1861/62) Mu-

sul mutasarrf dahi oldu. Nihayet

1284'de (1867/68) Siirt mutasarrf ol-

du. 1286 (1869/70) ylna doru vefat

etmitir. (IV. 84/85)

Ken'an Paa (Koca) Gürcüdür. Sa-

raydan yetiip 1039'da (1629/30) ve-

zirlik ve Karadeniz serdârl ile çk-

mtr. 1043'de :i633/34) stanbul

kaymakam olup Âtike Sultan ile ev-

lendi. 1045'de (1635/36) Silistre valisi

ve 1048'de (163S/39) Erzurum valisi

olup sonra kubbe veziri oldu. Niha-

yet ikinci vezir iken 1062 'de (1652)

vefat eyledi. Doru görülü, akll,

kâmildi. (IV. 83)

Ken'an Paa (Küçük) Yükselip san-

cak beylerinden olup 1027'de (l6l8)

îran muharebesinde fevkalâde yarar-

lk göstermi ve az müddet sonra ve-

fat etmitir. airdir. (IV. 83)

Ken'an Paa (San) (Topal) Rus

aslldr. Bakrc Ahmed Paa'mn köle

hizmetinden yetiip silahorlügüyle

IV. Murad'a intisap edip saray erkâ-

nndan oldu. Sultan brahim devri

(1Ö40-1648) sonlarmda vezirlie -^nak-

selerek padiah musahibi oldu ve

Âtike Sultan ile evlendi. 1063xie

(1653) Budin valisi ve Rebiyüle\^'el

1066'da (Ocak 1656) Silistre valisi

olup Receb'de (Mays) kapdan- der-

ya oldu. Ramazan'da (Temmuz) ted-

birsizliinden dolay azledildi. eA^^âl

1068'de (Temmuz 1658) rikâb- hü-

mâyûn kaymakam oldu. Azilden

sonra Abaza Hasan Paa'nn yanma

gitti. 1069'da (1658/59) vefat etmitir.

Güzel görünülü, yakkl ve iri k-

ymd. (IV. 83)

Ken'an Süleyman Paa Gürcüdür.

Enderun'da yetiip silahdar- ehriyâ-

rî oldu. Muharrem 1064'de (Kasm-

Arahk 1653) vezirlikle yeniçeri aas
oldu. ev\^âl 1065'de (Austos 1655)

azledilerek kubbe veziri oldu.

1073'de (1662/63) Budin valisi oldu.

Oraya varnn ardndan sene so-

nunda vefat eylemitir. Tedbirli, akl-

lyd. (IV. 84)

Kenzî bak. Hasan Efendi

Kenzî Çelebi Antakyaldr. 1119'da

(1707) vefat etti. airdir. (IV. 83)

Kepenekçi Hoca bak. Sinan

Kepeneikçizâde bak. Bakî Mehmed
Efendi; Mehmed ah Efendi

Keremkazâde bak. Mehmed Efendi

Keresteci bak. Mehmed Paa

Kerest€C2âde bak. Abdullah Efen-

di; Gubarî Mahmud Çelebi; Mehmed
Efendi

Kerim Beyzade bak. Der\â Es'ad

Mehmed Bey; Said Mehmed Bey

Kerim Mehmed Bey (Emin Paa-
zade) Abdülkadir Bey'in(-^) oludur.

RebiyLlewel 1262'de (Mart 1846) Se-

lanik mollas olup sonra vefat etmi-

tir. (IV. 76; IIL 349) [IV. 76'da '^Emin

Bey'in olu" denmektedir.]
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Kerimî Abdülkerim Efendi (ey-

hülharemzâde) Ya'kub Efencii'nin

torunu, Sinaneddin Yusuf Efen-

di'nin(->) torunudur. Müderris ve Tu-

na taraflarnda kad oldu. 1044'de

(1634/35) oralarda vefat etmitir.

Âlim, fâzl, air, musikiinas olup

besteleri vardr. (III. 353; III. 108)

Kerimî Süleyman Efendi Lefkeli-

dir. 1229'da (1814) dodu. Fârisîhân

ve talib-i ilim oldu. Sultan Abdülme-

cid devri (1839-1861) sonlarnda ve-

fat etti. airdir. (IV. 76)

Kerimzâde bak. Mehmed Efendi;

Sâdk Mehmed Efendi

Kerpiççizâde bak. Mehmed Efendi

Kesbî Mehmed Efendi Edirnelidir.

âhidî'nin torunlarmdandr. Sultan

vakflar mütevellisi olup 1049^da

(1639/40) padiah haslar mukataac-

s oldu. Rebiyülewel 1051'de (Hazi-

ran 1641) vefat etti. airdir. (IV. 76)

Kesedar bak, Yusuf Efendi

Kesedar Biraderi bak. Emin Meh-

med Efendi

Kesedar Biraderzâdesi bak. Emin

Mehmed Efendi

Kesici bak. Hasan Paa (Firar)

Kesici Patna bak. Hasan Paa

Keskin bak. Halil Efendi

Keskin Aazâde bak. Nazif Ahmed

Bey

Keskin Dede Ni'mel-ceyden olup

Fâtih'de Nianc Camii karsnda me-

zarlkta defnediimitir. Civar, ulemâ-

ya kabristan olmutur. (IV. 76)

Kesriyelizâde bak. Ahmed Bey;

Ebûbekir Bey; Es'ad Mehmed Bey;

zzet Bey; Nuluan Bey; Sâdk Meh-

med Bey; ükruUah Bey

Kesriyelizâde I. Mahmud devri

(1730-1754) vezirlerinden Kesriyeli

Ahmed Paa oullarna denir ki, ha-

nedan bir asr kadar devam etmitir.

(IV. 703)

Kestânecizâde bak. Ali Efendi

Kefî bak. Ca^fer Efendi; Osman

Efendi

Kefî Abdullah Efendi Boluludur.

Müderris, Kudüs mollas olup

1171'de (1757/58) vefat edip Miskin-

lere defnedildi. Salih, âbiddi. (IV. 76)

Kefî Bey Edirnelidir. Danimend,

kâtip, imaret mutasarrf, sonra Di-

van- Hümâyûn kâtibi oldu. I. Süley-

man (Kanunî) devri (1520-1566) son-

larnda vefat eyledi. (IV. 76)

Kefî Çelebi Gedusludur. Hüse-

yin'in 'kardei olup Bâyezid Ca-

miimde ilk defa buhurcu olan budur.

950'de (1543) vefat etti. Divan sahibi

airdir. (IV. 76)

Kefî Çelebi Manastrldr. I. Ahmed

devrinde (l603-l6l7) vefat etti. air-

dir. (IV. 76)

Kefî Muslihiddin Efendi Ermi

saylanlardandr. 3u senelerde (1570'

1er) am'da vefat eylemitir. (IV. 495)

Kefî Mustafa Efendi Akehirlidir.

Müderris olup 1181'de (1767/68) ve-

fat etti. Kilise Camii'nde medfundur.

(IV, 441)

Keif Kâtibi bak. Ömer Efendi

Keaf Efendi Divan- Hümâyûn kâ-

tiplerinden olup ewâl ll42'de (Ni-

san-Mays 1730) Avlonya mukataac-

s, ll44'de (1731/32) topçu ve araba-

c kâtibi, 1152'de (1739/40) esham

mukataacs, Zilhicce 1155'de (ubat

1743) cieâvî muavin-i sânîsi, ll6l'de



(1748) muavin-i e\^el vekili ve ev-
val ll62'de (Eylül-Ekim 1749) tevkiî

olup Zilka'de 1172'de (Temmuz
1759) vefat etti. Haccetmi, doru bir

zat idi. (IV. 76)

Keâfeâde hak. Abdülkerim Efendi;

Nazif Ahmed Efendi

Ketaaç bak. Mustafa Paa

Ketanczâde bak. Mehmed Paa

Ketanîzâde bak. Aziz Efendi; Mah-
mud Efendi; Nazif Seyyid Ahmed
Efendi

Ketanîzâde Mahmud Efendi oulla-

rdr ki, resmî ule:.nâdr. Ketenci esna-

fndan birinin oludur. (IV. 702)

Ketenci bak. Ömer Paa

Kethüda bak. Aii Paa; smail Paa;
Mehmed Paa; Mustafa Efendi

Kethüda Çera bak. Mehmed Aga

Kethüda Hüseyin Aazâde bak.

Rüdî brahim Efendi

Kethüdâzâde bak. Abdullah Efendi;

Ahmed Efendi; Arif Mehmed Efendi;

Es'ad Efendi; Hamdî Ahmed Muhtar

Efendi; Mehmed Efendi; Mustafa

Efendi; Nazif Mehmed Efendi; Sa'dî

Mehmed Münir Efendi; Sâdk Meh-

med Efendi; Sâdk Mustafa Efendi; Sa-

id Mehmed Efencli; Süleyman Efendi

Kethüdâzâde lmiye snfndan bir-

takm kazasker "^e molla efendilere

denmitir. Eskileri Hasan Efendi b.

Mehmed'dir. Ancak bunlardan baka
Hâmid Efendi kethüdasnn olu
Mustafa Efendi ^e onun olu Meh-
med Münir Efenciiye dahi "Kethüdâ-

zâde" dendi. Kethüdâzâde Sâdk
Efendi ve dierleriyle zamanmza
kadar devam etmitir. (ÎV. 703)

Kethüdâzâde Kirmanîdir. Celâled-

din De\^^ânî dersini ve Anadolu'da

ders gördü ve onun isbat- vâcibi'l-

vücuda dair risalesini Molla Izârîye

getirdi. O da memnuniyetle talebesi-

ne okuttu. Müderris ve kad olup

940'da (1533/34) vefat eyledi. Bilgi-

liydi. (IV. 75)

Kevâkibîzâde bak. Abdülbâkî Efen-

di; Almed Efendi; Emin Mehmed
Efendi; Feyzullah Efendi; brahim
Efendi; zzet Mustafa Efendi; Meh-
med Efendi (eyh); Mustafa Efendi;

Râcih Mustafa Efendi; Râid Mehmed
Efendi; Said Mehmed Efendi; Sârim

brahim Efendi; Ubeydullah Efendi;

Velîyeddin Efendi

Kevâkibîzâde IV. Murad devri

(1623-1640) âlimlerinden Halebî b-
rahim Efendi oullarna denir. Zama-
nmza kadar gelmilerdir. Bunlardan

Kevâkibîzâde Atâullah Paa, resmî

ulemâdan iken Bagdad vali muavini,

daha sonra Lâzistan mutasarrf ol-

mu, ardndan Anadolu kazaskeri

olup 13l4'de (1896/97) vezirlikle

Badad valisi olmutur. (IV. 703/04)

Kevserî Ali Çelebi stanbulludur. Si-

pahi olup III. Mehmed devri (1595-

1603) balarnda vefat etti. airdir.

(IV. 85)

Keyfî Çelebi Çorumludur. Tmarl-
lardan olup beyler yannda bulundu.

III. Mehmed devri (1595-1603) bala-

rnda vefat etti. (IV. Q6)

Keyvan Bey Mehur beylerden olup

906'da (1500/01) ehid oldu. (IV. 86)

Kezûbîzâde bak. Emin Mehmed
Efendi

Kblelzade bak. Ali Bey; Mahmud
Bey; Mehmed Bey; Nu'man Huldî

Bey

Kblelzade IV. Mehmed devri

(1648-1687) vezirlerinden Kbleli
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Mustafa Paa oullandr. Zamanmza
kadar devam etmektedir. (IV. 700)

Kbrsîzâde bak. Ali Rzâ Efendi;

Arif Mehmed Efendi; smail Rüdî

Efendi; iMahmud Neret Efendi; Nurî

Mustafa Paa

Kbrsîzâde III. Selim devri (1789-

1807) ricalinden tersane emini Ali

Aa oullaryla L Mahmud (devri

(1808-1839) ricalinden Kbrs muhas-

sl Hac Mehmed Aa oullarna de-

nir. lmiye snfndan oldular. kinci-

sinden brahim Necib Bey b. Hasan

Tahsin Bey b. Hac Mehmed Aa var-

dr ki, müderris ve molla olup Mekke

payesini kazanm ve erkek evlâddan

ancak bu hayatta kalabilmitir. (IV.

700)

Klauz hak Ali Paa (Biko)

Klç bak. Ali Paa; Ali Paa (Kmc);

Arslan Bey

Kll bak. Tavan Aa; YusufAa
Knal bak. Ebûbekir Efendi

Knaholu bak. âmî Mustafa Bey

Knalolu Paa Hamidlidir. Babas

Kalenderolu^na tâbi olduundan ce-

zalandrlmt. Bu da Aydn ve Te-

keye sahip olmutu. Sonra Silahdar

Mustafa Paa'ya snp padiahn af-

fna mazhar olarak paalk ihsaniyle

1048 (1638/39) tarihlerinde Mara va-

lisi olmutur. 105rde (1641/42) ikâ-

yet gelmekle cezalandrlarak vefat

etmitir. (IV. 62)

Knalzâde bak. Abdurrahman Efen-

di; Ali Efendi; Hasan Efendi; Kiram

Abdürrahim Efendi; Mehmed Efendi;

Müslimî Efendi; Vasi Mustafa Efendi

Knalzâde I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) âlimlerinden Ali

Efendi'nin oullardr. 1100 (1689)

yllarna doru ikbâlleri devam et-

mekteydi. (IV. 702)

Kinci bak. Ali Paa (Klç)

Knk bak. Ya'kub Aa
Kptî bak. Ali Pa^

Knm Giray Gaz: Giray'n oludur.

(IV. 60)

Knm Giray L Selâmet Girayn o-
ludur. (IV. 60)

Knm Giray Han I. Selim Girayla

torunlanndandr. Il68'de (1754/55)

Krm han oldu. 1176'da (1762/63)

ilâveten Krkkilise sanca verildi. Re-

biyülâhr 1178^de (Ekim 1764) ayrld.

7 Cemaziyelâhir 1182'de (19 Ekim

1768) ikinci defa Krm han olup ay-

n yln ewâlinde (ubat 1769) de

vefat etti. Sâdkd. Oullar Baht Gi-

ray ve Kaplan Girayadr. (IV. 60)

Krmî bak. Abdurrahman Efendi

(Tatar); Hüseyin Efendi; erefeddin

Kemâl

Knmîzâde bak. Mûsâ Aa; Reid

Ahmed Efendi; ükruUah Mustafa

Efendi

Knmîzâde II. Mahmud devri (1808-

1839) âlimlerinden Krm Mehmed

Efendi'nin oullardr. Bunlardan

Ne'et Efendi dava vekilidir. (IV. 702)

Krk bak. Rüdî Ali Efendi

Krkayak bak. Sinan Paa

Krkbir bak. Ali Aa; Mustafa Aa
Krkk bak. Selim Ali Dede

Krtasîzâde haid. Muhyiddin Meh-

med Efendi

Klu bak. brahim Efendi

Ktlk enlii hak. Mehmed Paa

(Fndk)

Kvâmeddin Kasm Efendi Ahmed

b. Mehmed Cemâl Aksarayî^nin olu-



dur. Ali Kurden okudu. Müderris ve

stanbul kads olup 910^da (1504/05)

A'Cfat etti. Sey)^id erifin Ferâiz'me

haiye yazd. (IV. 62)

Kvâmeddin Kasm Efendi Ta-

köprülü Halil Efendi'nin oludur. Mü-

derris olup edebî ^/e aklî ilimlerde us-

tayd. II. Bâyezid^e bir hayli kitap yaz-

d. 918-'de (1512) ^efat etti. (IV. 62)

Kvâmeddin Yusuf Efendi irazl-

dr. Badad kads olup ia'nn zuhu-

runda Mardin'e ve sonra Anadokrya

döndü. Sahn müderrisi oldu. 918'de

(1512) vefat etti. Tefsire dair bir kita-

b ve haiyeleri vardr. Oullar Hüsâ-

meddin Efendi ile emseddin Efen-

diye ''Bagdadîzâce" dendi. (IV. 62)

Kvam Çelebi Geliboludandr. I.

Ahmed devri (l603-l6l7) sonlarnda

vefat etti. airdir. CIV. 62)

Kyamîzâde bak. Mehmed Efendi

Kyas Çelebi Kastamonuludur. Si-

pahi ve sonra kad oldu. III. Murad

devri (1574-1595) balarnda vefat

eyledi. airdir. (l\\ 65)

Ki2 hak. Ali Aa; Ali Efendi; Hüseyin

Paa; Mehmed Efendi; Mustafa Efendi

Kz Alizâde bük. Süleyman Paa
(Damad- ehriyârî)

Kz Memi bak. Sihrî Çelebi

Kzan bak. Bâlî Paa

Kzklzâde hak. Mehmed Efendi

Kzd bak. Ahmed Paa; Mûsâ Efendi

Kzl Ahmedli bak. Mûsâ Paa; Mus-

tafa Paa

Kzl Ahmedlizâde sfendiyar

Beyin torunu Ki2:l Ahmed Paa olu
Mirza Paa'nn oullardr. emsî Pa-

a ve Yahi Paazadeler bu koldan-

dr. (IV. 701)

Kzd Katr bak. Muslihiddin Mustafa

Efendi

Kzd Koca Oullar Bunlar 4 kar-

de, Türkmen reislerinden idiler. Hal-

ka zararlar görülünce Yörgüç Paa
üzerlerine memur olarak yok edildi-

ler. (IV. 60)

Kzd Molla bak. Salih Abdülkerim

Efendi

Kzdba bak. Ahmed Efendi; Murta-

za Aa (Se^^id) .

Kzdca bak. Müslim Bey

Kzlca Hayreddinzâde bak. Ab-

dullah Efendi

Kiçi Hatun Br mescid sahibidir. Ve-

fatnda mihrab önüne defnedildi.

(IV. 85)

Kilârî bak. Mehmed Aa; Mehmed
Efendi; Mehmed Efendi

Kilerci bak. Ali Aa; Velî Aa
Küitçiolu Sinopludur. Tecvid mu-

allimi ve kraat-i seb'aya kadir sâlih

ve âbiddi. I. Süleyman (Kanunî) dev-

ri (1520-1566) balarnda vefat etti.

(IV. 77)

Kimyac hak. Der\'i Mehmed Paa

Kirâmeddin Efendi Hasan Nec-

meddin Efendi'nin oludur. Koca-

mustafapaa Tekkesi eyhi olup

105rde (1641/42) vefat etti. (IV. 75)

Kirâmeddin Mehmed Efendi

(Dürrîzâde) Müderris ve a'bân

1281'de (Ocak 1865) Eyüp mollas ol-

du. Sonra bilâd- hamse mollas oldu.

1295 (1878) ylndan sonra hayattay-

d. (ÎV. 75; III. 267)

Kirâmî Buharaldr. 30 sene kadar

stanbul Bursa, zmir ve Kütahya'da

sakin oldu. 1245^de (1829/30) vefat

eyledi. Usta sairdir. (IV. 75)

889



890

Kirâmî Abdürrahim Efendi (K-

nahzâde) Kadlardandr. Yeniehir

kads iken 982'de (1574) vefat etti.

Fâzl ve airdir. (ÎII. 329; HI. 501)

Kirâmî Efendi Bâb- Seraskerî'den

yetiip ordularda muhasebecilikde

senelerce bulunmutur. 23 Muhar-

'rem 1306'da (29 Eylül 1888) vefat

edip Eyüp'e defnedilmitir. (IV. 75)

Kiraz bak. Seydî Ahmed Efendi

Kiraz Seydîzâde bak. Mehmed
Efendi; Mehmed Efendi

Kiraz bak. Mehmed Efendi

Kiremitçi bak. Süleyman Efendi

Kirenitçiolu bak. Süleyman Çelebi

Kiremitçizâde bak. Halil Bey; Meh-

med Aga; Mehmed Aga

Kiriçizâde bak. Beli Abdullah

Efendi

Kirli bak. Ahmed Paa; Hasan Paa;

brahim Efendi; smail Paa; Mahmud
Efendi

Kirli Hanmzâde bak. Hasan Efendi

Kirmastî bak. Yusuf Efendi

Kirpas bak. Mustafa Efendi

Kisve Nâzrzâde bak. Hüseyin

Efendi

Kitapç bak. Ali Paa (Darbende);

Ahmed Efendi

Kitapçzâde bak. Ali Efendi (Hafz)

Koca bak. Abd Paa; Abdullah Aga;

Ahmed Aa; Ali Efendi; B.âlî Paa; Di-

lâver Paa; Fazl Paa; Feragî Osman
Paa (Abdülbâkî Beyzade); Halil Pa-

a; Hasan Efendi; Hasan Paa; Hus-

rev Paa; Hüsâmeddin Efendi; Hüse-

yin Çavu; smail Paa; Kasm Aga;

Kasm Safi Paa; Mahmud Efendi;

Mahmud Paa; Mehmed Paa; Murad

Paa; Mustafa Aga (Kara); Mustafa

Bey; Mustafa Efendi; Mustafa Paa;

Sinan Paa; Süleyman Paa; Yusuf

Paa;

Koca Bey (Akça) Osmanl beyleri-

nin büyüklerinden olup zmit ve ha-

valisini fethetmekle "Kocaii" sanca
adyla orann valilik ve muhafazasna

memur olmutur. 728'de (1328) vefat

eyledi. Bir olu olup o da Orhan Ga-

zi'ye hizmetle beylerden olmutur.

(IV. 62/63)

Koca Beyzade bak. Fethullah Efendi

Koca Halil Beyzade bak. Muhlis

Halil Bey

Koca Nianc bak. Mustafa Paa

Koca Tahtrevan bak. Halil Aga

Kocaba bak. Ahmed Paa; Ömer
Paa

Kocavi bak. Muhyiddin Seydî Meh-

med Efendi

Koç bak. Ali Paa; Salih Aga

Koç Emir bak Mustafa Efendi

Koçî Bey II. Mehmedln (Fâtih) (hd

1451-1481) beylerinden olup ehza-

de Mustafa'nn hizmetinde bulundu

ve Develü Karahisan'n fetheyledi.

Sonra vefat etü. (IV. 63)

Koçî Bey Beylerden olup 922'de

(1516) Bursa beyi olarak Msr muha-

rebesinde bulundu. Sonra Amasya

mutasarrf oldu. 930'da (1524) ekya
harbinde ehiden vefat eyledi. (IV. 63)

Koçî Bey Beylerden olup III. Murad

zamannda (1574-1595) Trgovite

muharebesinde^ bulunmu ve düman
tarafndan ie sanclup ehid edil-

mitir. Gayretli ve cesurdu. (IV. 63)

Koçî Bey Göricelidir. Çocukluunda

stanbul'a gelerek Enderun'a girmi

ve zabit olarak I. Ahmed'den IV. Mu-



rad zamanna kadar hizmette bulun-

mu ve özellikle IV. Murad'a srda
olarak tedbir-:, devlet ve umur- salta-

nata dair telhisler eklinde bir risale

kaleme alp 104rde (1631/32) tak-

dim eylemi ^^e hayli zaman yaaya-

rak Sultan brahim'e dahi dier bir ri-

sale yazm ve IV. Mehmed devri

(1648-1687) balarnda vefat eylemi-

tir. Siyasi ilej'e vâkf, kâmil ve akll

bir zat idi. (IV. 63)

Koac Dede bak. Sevindik

Koac Müezzini hak. Mehmed
Efendi

Koaczâde bak, Mehmed Efendi

Kolçak hak. Hasan Paa; llyas Paa

Kolçak bak. Mustafa Aga

Kolluk main bak. Hasan Efendi

(Hac)

Koloz bak. Süleyman Aga

Konakç bak. Ali Paa (Tutsak); Ha-

san Paa (Koca)

Konakç bak. Osman Paa

Konevî manzâde bak. Sâdk Meh-

med Efendi

KonevîZâde bak. brahim Efendi;

Râid Mehmed Efendi (Seyyid); Sad-

reddin Hasan Efendi

Konevîzâde II. Mahmud devri

(1808-1839) âlimlerinden Konevî Ha-

san Efendimin oullandr. Bunlardan

biri kazasker olmutur. (IV. 702)

Konur Bey Beylerdendir. Akyaz ta-

raflarn fethe LiTL ve Gögre valisi ol-

mu ve 729 'd a (1329) vefat etmitir.

(IV. 65)

Korkmazogu bak. Mehmed Paa

Korucuba bak. Mehmed Paa

Koski hak. V^ehmed Efendi

Koyun bak. Mûsâ Paa

Koyun Naibi bak. Mehmed Efendi

Koyunolu Kâtiplerdendi. 1055'de

(1645) yeniçeri kâtibi olup sonra ve-

fat etmitir. (IV. 65)

Koyunyemez bak. Arif Aga

Kozbekçi bak. Yusuf Paa

Köle bak. hâbeddin

Köprücegizzâde bak. Sinaneddin

Yusuf Efendi

Köprülü bak. Mehmed Paa

Köprülüzâde bak. Abdülbâkî Bey
Abdülhamid Bey; Abdülvâhid Bey

Affân Bey; Ahmed Paa; Ammar
Âsim Mehmed Bey; Emin Mehmed
Bey; Feyzullah Bey; yaz Bey; Musta-

fa Paa; Nu'man Paa; Râid Mehmed
Bey; âkir Mehmed Bey

Köprülüzâde IV. Mehmed'in (hd

1648-1687) sadrazam Mehmed Pa-

a'nm oullandr ki, erefleri bir asr-

dan fazla sürmütür. Aile halen mev-

cuttur. Bunlardan Afif Beyzade Ah-

med Ziya Bey, tercüme kaleminden

yetitikten sonra orada mühimme mü-

dürü, sonra Bükre sefiri olup, halen

cemiyet-i rüsumiye azasdr. (IV. 704)

Kör bak. Ahmed Paa (ehla); Bezmî

Ahmed Çelebi; Hasan Paa; Hüseyin

Kapdan; Hüseyin Paa; brahim Paa
(Çelebi); brahim Paa (ehla); Mus-

tafa Efendi; a'bân Aa; Yusuf Ziyâ-

eddin Paa

Kör Hazinedar bak. brahim Paa

Körbey bak. Mustafa Paa

Köse bak. Abd Efendi; Ahmed Efen-

di; Akif Ahmed Efendi; Ali Efendi; Ali

Paa; Bahir Mustafa Paa; Bedreddin

Mahmud Efendi; Bedreddin Mahmud
Efendi (Hali) (Benli); Ebûbekir Efen-
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di; Feyzullah Efendi; Halil Paa; Ha-

san Efendi; Husrev Paa; Hüseyin

Efendi; Hüsnî Efendi; smail Efendi;

smail Paa; Mehmed Aa; Mehmed
Efendi; Meimed Paa; Muhyiddin

Çelebi; Murad Paa; Mustafa Paa; Se-

fer Paa; Sinan Efendi; Süleyman

Efendi; Zekeriyâ Ahmed Paa

Köse Ali Paazade bak. Mehmed
Paa

Köse Emir bak. Mehmed Efendi

(Seyyid)

Köse Halil Paazade bak. Ahmed
Bey; Mustafa Bey

Köse Mihal bak. Abdullah Bey

Köstekçi bak. Hüseyin Dede

Kötürüm bak. Bâyezid Bey

Kralzâde bak. shak Bey

Kubad eyh Rukay^'e-i in^anî haii-

fesidir. Halveti büyük eyhlerinden

olup 950'de (1543/44) vefat etmitir.

Bunun halifesi eyh Abdülhamid ir-

van! dahi 974'de (1566/67) vefat etti.

(IV. 51)

Kubad Mustafa Paa Der>^â beyle-

rinden Kaya Paa^nm oludur. Bu da

derya beylerinden olup Cagalazâ-

de'nin ran'a gidiinde kethüda eyle-

dii Per\d2 Aa aziolunarak kayma-

kam-! kapdan- derya oldu. Paanm
vefatmda azledilip deyâ hizmetlerin-

de ömrünü tamamlad. (IV. 51/52)

Kubad Paa Ramazanogullarmdan

Pîrî Paa'nm kardeidir. Trabzon,

sonra Erzurum beylerbeyi, 965 'de

(1557/58) Basra ve ardmdan Haleb

beylerbeyi olup 966'da (1558/59) Ha-

leb^de vefat etti. Dom ve pâk adam-

d. Olu Süleyman Paa'dr. Bakî,

"Kaside-i Lâmiy^^e'sini bunun hak-

knda söylemitir. (IV. 51)

Kuburîzâde bak. Rahmi Abdurrah-

man Efendi

Kudretullah Dede Yenikap Mevle-

vîhanesi açbas Hac Seyyid De-

de'nin oludur. Babasn yeeni eyh
Abdülbâkî Dede hizmetinden çkar-

m, o da Macuncu yaknnda oturup

1228'de (1813) vefat eylemitir. Ba-

basnn muhibbi Halet Efendi onun

üzerine bir türbe ina etmi, bunu da

1232'de (1817) Yenikap Mevlevîha-

nesi'ne eyh tayin etürmitir. 63 sene

meihat ile 1295'de (1878) vefat eyle-

di. Yerine olu Atâullah Dede eyh
oldu. Ser\'et sahibi, tarih bilir, mük-

rim, mültefitti. (IV. 54)

Kudretullah Mehmed Bey (Ya-
lkçzâde) Yalkç Hac brahim

Aa'nn olu Hamdullah Efendi'nin

oludur. Mektûbî-i padr- âlî ve sonra

âmedî kalemlerine girmiür. 18 Ra-

mazan 1292'de (18 Ekim 1875) vefat

etti. Yahya Efendi "Airbesi'ne defne-

dilmitir. (IV. 54)

Kuds Mehmed Çelebi (Pürîzâde)

stanbulludur. I. Ahmed devri (1603-

1617) sonlarnda vefat etti. airdir.

(IV. 57)

Kudsî Efendi Babâli'den yetiip

âmedî halifelerinden oldu. 1242'de

(1826/27) tarihçi, 1245'de (1829/30)

stanbul mukataacs, 1247'de (1831/

32) esham mukftaacs, 1249'da

(1833/34) maliye tezkirecisi oldu.

Daha sonra vefat eyledi. (IV. 57)

Kudsî Efendi Nide'de Borludur.

eyh ve seyyah olup 17 sene hacda

mücavir oldu. Cen:aziyele\^'^el 1265'

de (Nisan 1849) vefat eyledi. airdir.

(IV. 58)

Kudsî Efendi (Hoca) Müderris ve

dersiam olup 1219'da (1804/05) vefat

etü. Âlim ve airdir. (IV. 57)



Kudsî Mehmed Çelebi (Lutfî Bey-
zade) Mustafa Efendi'nin oludur.
Müderris iken 995'de (1587) vefat et-

mitir. Eksik akayk zeyli ve eksik

tezkire-i uaras olup air ve müni-
dir. (IV. 126)

Kudsî Mehmed Efendi Lutfî

Bey'n(-+) toamu, Mustafa Efendi'nin

oludur. Sivas defterdarlmdan azle-

dilmi olarak I, Ahmed devrinde

(1603-1617) vefat etmitir. airdi. (IV.

91)

Kudsî Mehmed Efendi Süleyman
Efendi'nin oludur. Mehmed Bey'in

dairesinden yetiip Babâli'de yüksel-

di. Hacca giderek Muharrem ll67'de

(Kasm 1753) Divan- Hümâyûn bey-

likçii oldu. Azledildikten sonra Ce-

maziyelâhir 117-)'da (Kasm-Aralk
1765) vefat eyledi. Bilgili, olgun ve

zengindi. (IV. 57)

Kudsî Mehmec Efendi Kilislidir.

Müderris, 1231'de (1816) zmir mol-

las ve 123
2
'de (1817) Mekke payesi

oldu. Sonra vefat etti. Zamann fâzl-

larmdand. (IV. 5'

O

Kudsî Mehmed Efendi (Halimzâ-
de) Ruha ulemâsndan Hasan Efen-

di'nin oludur. Ulûmda mahir oldu-

undan birkaç defa stanbul'a gele-

rek öhret buldu. Bir defa memleke-
tine müftü olduysa da geçinemeyip

Rumkale^^e ikamete gönderildi. Se-

lim Sini Paa orada görüünce stan-

bul'a getirip müftü tayin ettirdi. Sonra

zmir naiblik ve nakibligi eklendi.

1210'da (1195/9Q Erzurum mollas
olup Msr seferir: e 5-6 bin yardmc
askerle geldi. Msr'n fethinde kad
tayin edildiyse de eyhülislâm uygun
bulmad. Muharrem 122rde (Mart-

Nisan 1806) Mekke kads oldu. s-
tanbul"a döndüünde hasta olmakla

122rde (1806) vefat etmitir. Bâyezid

kabristanna defnedilmi tir. Fâzd ve

üç dilde air ve münî olup hangi

mecliste bulunursa bulunsun tek ko-

nuan o olurdu. Merebi lâübaliyâne

ve rindâne olduundan baz gülünç

halleri görülmütür. (IV. 57)

Kudsî Mehmed Efendi (Ramazan-
zâde) Nianczâde Ahmed Efendi'nin

oludur. 982'de (1574/75) dodu. Mü-
derris, Selanik, Mekke, Bursa mollas,

Cemaziyele\^-^el 102
8
'de (Nisan-Mays

I6l9) stanbul kads olup Ramazan
1029'da (Austos l620) azledildi. ev-
val 1030'da (Austos-Eylül 1621) Ana-

dolu kazaskeri oldu. Safer 1031 bala-

rnda (Aralk l621 ortalar) vefat et-

mitir. Emir Buhar Tekkesi'ne defne-

dildi. Fâzl ve fasihti. Olu sudûrdan

Mehmed eyhî Efendi'dir. (IV. 57)

Kudsîzâde bak. Hâim Mehmed
Efendi; Kadrî Efendi (Abdülkadir);

Mehmed Efendi; eyhî Mehmed
Efendi

Kuduz bak. Mehmed Efendi

Kuuzâde bak. Süleyman Paa

Kuklazâde bak. brahim Efendi

Kula bak. ahin Paa

Ktdaksz bak. Osman Bey

Kulakszolu bak. smail Paa; Mus-
tafa Bey

Kulakzâde bak. Mahmud Paa

Kulolu bak, Mehmed Aa; ehrî
Mehmed Efendi

Kundakçzâde bak. Abdullah Efen-

di; Mustafa Paa (Kanbur)

Kundurac bak. Mehmed Paa

Kurbaî bak. Nasûh

Kurban Ahmed Efendi iMüderris.

Diyarbekir müftüsü ve devriye molla-
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s oldu. 1292'de (1875) vefat etti. Be-

ikta'da Yahya Efendi Tekkesi'ne

defnolundu. (IV. 58)

Kurbî Çelebi (Emir ah) îzmididir.

Kemâl Paa mülâzimlerinden olup

956'da (1549) vefat etti. airdir. (IV.

58)

Kurbî Mehmed Efendi Kapclar

kâtibi olup liyrde (1757/58) vefat

etti. airdir. (IV. 58)

Kurd bak. Hasan Bey; brahim Paa

KurdAhmedPaaArnavutdur. Del-

vine mutasarrf olup 1198'de (1784)

Avlonya mutasarrf oldu, Cemaziye-

lewel 1201'de (ubat-Mart 1787) ve-

fat etti. Damad derya beylerinden b-

rahim Paa'dr. (IV. 64/65)

Kurd Ahmed Paa Yakovaldr. Mî-

rimîran olup o taraflarda bulunmu

Qc^4 ve sonra Kean'a sürgün edilmitir.

1243'de (1827/28) affolunup memle-

ketine gidip orada vefat etti. airdir.

(IV. 64)

Kurd Bey Sokullu Mehmed Paa'nm

oludur. (IV. 63)

Kurd Bey (Husrevolu) Deli Hus-

rev Paa'nn(-^) oludur. Amcas Lala

Mustafa Paa sayesinde II. Selim'e

ehzadeliinde musâhib oldu. Sonra

Nide ve Safed beyi oldu. III. Murad

devrinde (1574-1595) vefat eyledi.

Kendisine bal adam çok bir beydi.

Elbisesi yakr bir adamd. Sancak-

beyliginde adaletli davranmazd. (IV.

63; II. 272)

Kurd Çelebi Tersane beylerinden

olup 1061'de (1651) tersane kethüda-

s oldu. Bu hizmette vefat etmitir.

(IV. 64)

Kurd Kapdan Derya beylerinden

olup 1030^da (l621) vefat etti. Bir

mescid yapt. Sonra buras zaviye ol-

du. lk defa Hâimn halifesi Pamakç
Ali Dede eyh oldu. (IV. 64)

Kurd Mehmed Aa Sarayda yetiip

1115'de (1703/04} hazinedar- ehri-

yârî olup Muharrem lll6^da (Mays

1704) azledilerek Msr'a gönderildi.

Orada vefat etti. (V. 64d

Kurd Mehmed Efendi Tatarpazar-

ckhdr. Helvac Ömer'in olu olup

931'de (1524/25) dodu. lim tahsil

edip Sofyah Bâlî Efendi'ye mürid ol-

du. Vefatnda Sofya Tekkesi'ne eyh
oldu. 98rde (1573/74) Sokollu Meh-

med Paa'nm Nureddinzâde'ye yapt-

zaviyeye onun tayiniyle bu zat da-

vetle eyh oldu. Fâtih Camii ile Fethi-

ye'de Mehmed Paa Zaviyesi'nde çar-

amba ve cuma günleri vaaz ederdi.

6 ewâl 996'da (29 Austos 1588) zi-

yaret maksadyla gittii Pazarck'ta

vefat edip babas' yanma defnedildi.

Zahir ve bâtn mamur olup eyhi

dervilikte Nureddinzâde'ye tercih

ederdi. Halefleri ve halifeleri Emir

Efendi "Dünyay seyreyledim. Bunun

gibi safî bir der\n. görmedim" derdi.

Eserleri: Müridü'l-enâm ilâ Dârfs-

Selâm unvanl ir'atü'-îslâm erhi,

Cezerî kraatine Türkçe erhi, Kâfiye

Camisi erhi, Adâh- Mülûk risalesi,

îlm-i hal ve TefsirA erif hamiine

hesapsz kelimât. (IV. 63/64)

Kurd Mehmed Efendi Müderris ve

Tokat mollas oldu. Rebiyülewe]

lOöO^da (Mart l650) vefat etti. (IV. 64)

Kurd Mehmed Efendi (Çavuzâde)

Müderris ve Müfettizâde'ye damad

oldu. 1069'da (1658/59) vefat etti. O-
lu Abdürrahim Efendi'dir. (IV. GA^

Kurd Mehmed Paa Enderun'dan

kapcbahkla çkp 990'da (1582)



mîrahûr ve 99
8
'de (1590) mîrialem

olup 1003'de (1594/95) Msr beyler-

beyi oldu. a'bân 1004 'de (Nisan

1596) azledildi. 1005'de (1596/97)

Haieb beylerbeyi olup oradan kubbe

veziri oldu. Bundan bazen azledilir

ve yeniden ts.yin edilirdi. 10l4'de

(1605/06) vefa: eyledi. Atik Ali Paa
Mezarl'nda medfundur. Orta halli

ve sakindi. (IV. 64)

Kurd Mehmed Paa Trablusgarb,

Akehir, Temevar ve 1128'de (1716)

Adana beylerbeyi oldu. Sonra vefat

etti. (IV. 64)

Kurd Mehmed Paa Arnavutdur.

Almanya savalarnda bulunup mîri-

mîran olmutur. Bozok sanca arpa-

lk A^eriimiti. 1115'de (1703/04) s-

tanbul'da bulunduundan Manisa

sanca verildi. 1123'de (1711) Ake-
hir sancagyla harbe memur oldu.

1127'de (1715) Koron muhafz,
a'bân 1128'de (Temmuz-Austos
1716) lbasan mutasarrf, 1130 'da

(1718) kodra ve Ölgün mutasarrfl-

yla babu o:du. Venedik'e galebe

edip sonra ran cihetine harbe götü-

rüldü. 1138'de (1725/26) Dukagin

mutasarrf oldu. 1140 (1727/28) y-
lndan sonra vefat eyledi. Devlete sa-

dakat ve hizmet etmi, cesur, gayret-

liydi. (IV. 64}

Kurd Paa Beylerden olup 1074'de

(1663/64) Uyv^ar muhahz oldu. O ta-

raflarda vefat e:ti. (IV. 64)

Kurd Paal bak. Mustafa Paa

Kurdzâde bak. Vâlihî Efendi

Kuruncu bak. Mehmed Paa

Kuruncubaizâde bak. Arif Meh-

med Aa; Mustafa Paa

Kuru bak. brahim Aa

Kuru Emir bak. Mehmed Efendi

Kûsec bak. Ahmed Efendi; Ali Efen-

di; Ali Paa; Süleyman Efendi; a'bân
Efendi; Yahya Efendi

Kusûrî Ömer Efendi Ayntap mah-

kemesi bakâtibi olup 11 45 'de

(1732/33) vefat etti. airdir. (ÎV. 60)

'Ku bak. Yahya Efendi

Kuakç bak. Mehmed Dede

Kuçu bak. Mustafa Paa

Kuî bak. Âlâeddin Ali

Kut bak. Hüseyin Paa

Kutb bak. brahim Efendi

Kutbeddin Acemî irvanldr. stan-

bul'a gelip müderris ve Pertev Pa-

a'ya muallim oldu. 976'da (1568/69)

vefat etti. Âlim, fâzl ve hikmet ve ri-

yaziyata müntesipti. (IV.- 6l)

Kutbeddin Ahmed (Hakim) ran
vezirlerindendir. Ebû Said Gürgan
erkânndan olup Uzun Hasann elin-

de katledilen Hâkim Kirmanî'nin o-
ludur. Babasnn acsyla Anadolu'ya

göçüp il Mehmed (Fâtih) ihsanda

bulundu. 903''de (1497/98) vefat et-

mitir. Eyüp 'e defnedildi. (IV. 60)

Kutbeddin Efendi Merzifonludur.

Trabzon müderrisi olup 935'de

(1528/29) vefat etti. Fakihdi. erh-i

Miftâh ve Sadrü'-eria'yd, ta'likat

yazd. (IV. 61)

Kutbeddin Mehmed Efendi Kad-
zâde-i Rûmî'nin olu emseddin
Mehmed'in oludur. Genç yata
907'de (1501/02) vefat etti. lim, salâh

ve zühd ile tannmtr. Bursa' da

medfundur. (IV. 61; IV. 309)

Kutbeddin Mehmed Efendi Mah-
mud Efendzâde Mehmed Efendi'nin

oludur. 11 65 'de (1752) müderris
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olup eyhülislâm Velîyeddtn Efen-

di'ye mektupçu oldu. 1176'da

(1762/63) vefat etti. airdir. (IV. 6l)

Kutbeddin Yusuf Efendi Nureddin

Efendi'nin olu olup 1088^de (l677)

dodu, llörde (1748) babasnn ye-

rine Kocamustafapasa Dergâhrna

eyh oldu. 1175^de (1761/62) vefat

etti. Oullan Se^^âd Mehmed Efendi

ve Se\Tid Feyzullah Efendi'nin ecel-

ce vefat eylemeleriyle pîkadem olan

torunu Alâeddin Mehmed Efendi

eyh olduysa da 40 gün geçince vefat

eyledi. (IV. 61)

Kutb- Mekke bak. Muhammed Kut-

bî Efendi

Kutlu Bey (Kutlubua) I. Murad

devri (1361-1389) beylerindendir.

(IV. 62)

Kutlubua bak. Kutlu Bey

Kutrî bak. Ali Paa

Kutub bak. Reid Mehmed Efendi

Kutucu bak. Yusuf Paa (Cad)

Kuyucakhzâde bak. Abdurrahman

Nâhz Efendi; Atf Mehmed Efendi;

Kâmil Osman Efendi (Se^md); Râgb

Ahmed Efendi

Kuyucakhzâde L Abdülhamid devri

(1774-1789) âlimlerinden Ku>'Ticakl

Abdurrahman Efendi oullardr.

Bunlardan Atf Efendi resmî ulemâ-

dan iken derin bilgisiyle stanbul pa-

yesi, evkaf müfettii ve meclis-i idare-

i evkaf reisi olmutur. (IV. 702)

Kuyucu bak. Murad Paa; Süleyman

Paa

Kuyumcu bak. brahim Çelebi

Kuyumcuzâde bak. smail Efendi

Küçük bak. Abdurrahman Aa; Ah-

med Aga; Ahmed Paa; Ali Aa; Ali

Paa; Ali Rzâ Efendi; Bâlî Çelebi; Be-

ir Aga; Bilâl Aa; CaTer Paa; Dâvud

Aa; Ebûbekir Aa; Gazanfer Aga;

Hasan Aga; Hasan Bey;. Hasan Paa;

Hasan Paa ^Muhassl); Hayreddin

Hzr Efendi; Hüseyin Aa; Hüseyin

Efendi; Hüsevin Paa; Hüsnî Efendi;

brahim Aa; brahim Efendi; slâm

Efendi; smail Paa; Kasm Aa;

Ken'an Paa; Lutfî Lutfullah Efendi;

Mahmud Efendi; Mehmed Aa; Meh-

med Paa; Mercan Aa; Mûsâ Paa;

Mustafa Aga; Mustafa Efendi (Tosi);

Mustafa Paa, Mustafa Paa (Sinek);

Osman Aa; (3sman Paa; Ömer Fev-

zi Paa; Said Mehmed Aa; Süleyman

Aa; Süleyman Efendi; Süleyman Pa-

a; Tâceddin brahim Efendi

Küçük Abaza Cebeciba olup

1040'da (1630/31) harpde topla ehid

olmutur. (IV. 85)

Küçük Bey (Abazah) Yeniehir be-

yi iken 1048'de (1638/39) vefat etmi-

tir. (IV. 85)

Küçük Bostan bak. Mustafa Efendi

Küçük Çavu bak. Ahmed Paa; e-

rif Mehmed L^aa (Se^yid)

Küçük Çelebi bak. Mehmed Efendi

Küçük Emir bak. Emir Fâzl

Küçük Gürcü bak. Alned Efendi

(Müzellef)

Küçük Hoca bak. Muslihiddin Efen-

di (Seyyid)

Küçük îmam bak. Mehmed Efendi

Küçük Kadtzâde bak. Feyzî Efendi

Küçük Lutfîzâde bak. Mehmed

Efendi

Küçük ]Vlvf:hyiddin bak. Mehmed

Efendi

Küçük Müderris bak. Muslihiddin

Efendi



Küçük Müezzin hak. Mehmed Efendi

Küçük Pr hak. Mehmed Efendi

Küçük Sipahi bak. Mustafa Paa

Küçük Torun Efendizâde bak. Sâ-

dk Mehmed Efendi

Küçük Torunzâde hak. Emin Meh-

med Efendi

Küçük Yusuf Beyzade bak. Abdur-

rahman Râtib Bey; Mustafa Bey

Kül bak. Hüseyin Çelebi

Külâhî bak. Abdülahad Dede

Külâhîzâde bak. Abdülhalim Efendi;

Emin Mehmed.Efendi; Eref Mehmed
Efendi; Ser\-^et Mehmed Efendi; Tâhir

Mehmed Efendi

Külâhîzâde Emin Efendimin oulla-

rdr ki, bunlar mevâiîden idiler. Ata-

lar külâhç esnafmdand. (IV. 703)

Künüüolu Beylerdendir. Düzme
Mustafa yanndan L Murad'a (hd

1421-1451) gelip balanarak vefat et-

mitir. (IV. 85)

Künhî Osman Efendi stanbullu-

dur. Divan- Hümâ\nûn kâtiplerinden

olup sonra hâcegândan oldu. Bursa

mukataacs ve beyiikçi vekili olup

zeamet verildi. 11 28'de (1716) vefat

etti. airdir. (IV. 85)

Küpelizâde bak. Muhyiddin Meh-

med

Kürkçüba bak. Süleyman Aa
Kürkçüzâde bak. Mehmed Efendi

Kürah Melik L Bâyezid'in (Yld-

rm) beylerinden olup Musa Çelebi

yannda vezir makamnda bulundu.

819 (1413) tarihlerinden sonra ayrla-

rak vefat etmitir. (IV. 85)

Kürt bak. Almed Efendi

Kürt Bayramolu bak. Mehmed Paa

Kürt Hoca bak. Abdurrahman Efendi

Kürt shakzâde bak. eyh Mehmed
Efendi

Kürtzâde bak. Tâlib Mehmed Efendi

Kütei bak. Muhammed Engüterî

Kütahyahzâde bak. Arif Mehmed
Efendi; Âsim Yakup Efendi

Kütükçüzâde bak. Ahmed Efendi

897



898

Lâdikîzâde eyhülislâm Lâdikî Meh-

med Efendi 'nin oullardr. Yarm
asr kadar devam eyledi. Bunlara

''Kezûbîzâde" de denir. Soyu asrmz
ortalarna kadar gelmitir. (IV. 704)

Lafzî brahim Efendi Aydonatldr.

Kad olup 1076"da (1665/66) vefat et-

mitir. airdir. (I. 107)

Lagari bak. Cennet Efendi

Lagos bak. Ahmed Bey

Lala bak. Ali Paa; Ca'fer Paa; Hüse-

yin Paa; smail Aga; Mehmed Efen-

di; Mehmed Paa; Mustafa Paa; Ra-

mazan Paa; Süleyman Aga; ahin
Paa; Ya'kub Bey

Lala Paazade bak. Salih Paa

Lalazâde bak. Abdullah ffet Bey; s-

met Osman Bey; Nuri Mehmed Bey

Lalazâde III. Mehmed^ in (hd 1595-

1603) sadrazam Tekeli Mehmed Pa-

a oluna halazade dendii gibi, di-

er Lala Mehmed Paa'mn kardeinin

olu ve olu da paa olup bunlara da

'Tala Paa" ailesi dendi. Ancak bun-

lar deA^am edememitir. Güümba
Mustafa Aga olu Nurî Bey'e de "ha-

lazade" denmitir ki, oullar olmu-
tur. (IV. 704)

Lâleli bak. Mustafa Efendi

Lâleli Meczuptu. L Süleymann (Ka-

nunî) (hd 1520-1566) çadayd. Sa-

lih olup mezarnn bulunduu çe-

menin yerinde hasrdan bir kulübede

oturduundan semt "Lâleli" diye

mehur oldu. Bu sebepten civarnda

yaplan III. Mustafa Camii'ne de Lâle-

li Camii denmitir. (IV. S6)

Lâlezâr bak. Mehmed Çelebi

Lâlezâr Çelebi Sipah çavularndan

olup bir mescid yapmtr. (III. 86)

Lâlezârzâde bak. Ahmed Efendi; Ta-

bir Efendi

La'lî bak. Mehmed Efendi

Lâlî Ahmed Çelebi Saruhanldr.

Kad olup 971 'de (1563/64) vefat etti.

Fakihdir. Ferâizde bir kitap telif eyle-

di. (IV. 86)

La'lî Ahmed Efendi Yetiip güzel

huylu bir air olmutur. 12 evval

1194'de (11 Ekim 1780) vefat etti. (IV.

93)

La'lî Çelibi bak. Mehmed Çelebi

(Lâlezâr)

La'lî Çelebi Üsküplüdür. I. Süleyman

(Kanunî) devri ;i520-1566) sonlarn-

da vefat etti. Ay^'a bir airdir. (IV. 92)

La'lî Mehmed Efendi Edirnelidir.

Gülenî ve Halveti tariklerinden el al-

d. Hacca gidip gelerek Edirne'de

Gülenî Tekkesi eyhi oldu. Zilhicce

1112'de (Mays 1701) vefat etmitir.

Önceleri "la!" yaptndan böyle

mehur oldu. 110 yandayd. ffetiiy-

di. (IV. 92/93)

La'lîMehmed Hfendi (La'lîn Kaba-

zâde) Müderr'S, Erzurum, Sakz,

am, Trablus, Tire, Konya ve Gelibo-

lu mollas oldu . Azledilmi olarak

1020''de (l6ll) ^^efat etmitir. Edirne-

kapî dnda medfundur. Zarif, nük-

tedan airdi. (IV. 142)

La'lî Mustafa Efendi stanbulludur.

Abdülkadir Efendi 'nin olu olup mü-

derris olmu ve Cenaziyelâhir 1122'

de (Austos 1710) vefat eylemitir. i-

ideri vardr. (IV, 93)



La'lî Mustafa Efendi Hekimzâde Ali

Paa'nm divan kitabetinden yetiip

Msr Darphanesi emini ve Anadolu

muhasebecisi Ddu. Muharem
ll44'de (Temmuz 1731) azledilip

ll45'de (1732/33) ruznâme-i e\^^el

ve valide sultana kethüda oldu.

Il47'de (1734/35^ birinci ve 115rde

(1738/39) ikinci defa defter emini ol-

du ve birer sene sürdü. 1154'de

(1741) tekrar Anadolu muhasebecisi

olup az müddette, 1154'de (1741) ve-

fat etti. Edirnekap'da adma bir çe-
me yaptrm ve Crdna defnedilmi-

tir. Kâtipdi. (IV. 93)

La'lin Kabazâde bak. La'lî Mehmed
Efendi

La'lîzâde bak. Abdullah Efendip Ab-

dülaziz Efendi; Abdülbâkî Efendi;

Himmetî Mehmed Efendi; Mehmed
Efendi

La'lîzâde Reis La'l Efendi oullarna

dendi ki, ilmiye snfndan olarak ge-

çen asr ortalarna kadar devam ede-

bilmilerdir. (IV. 704)

Lam bak. Ali Çelebi

Lâmi Paa Ayntabldr. Ekâbir daire-

lerinde hizmetle kaymakamlk ve

mutasarrflk gibi görevlerde bulun-

mu ve mîrimîran dahi olmutur.

Emekli edildikten sonra iki defa dün-

ya seyahatine çkp Hindistan, Çin,

Avrupa, Asya ve i\.frika'y görmü ve

yalnzlk içinde Beyolu'nda bir otel-

de iken 25 Cemaziyele\^'^e 13l4'de

(1 Kasm 1896) v^ifat etmitir. Bilgili

ve tavrlar garip bir zat idi. (IV. 866)

Lâmi'î AH Bey Giritli Refî' Mehmed
Efendi 'nin(—^) oludur. Divan kâtibi

iken 123Vde (1815) vefat ederek ba-

basnn yanma defnedilmitir. (II.

412)

Lâmî'î Mahmud Çelebi Bursal

Nakka Aizâde Osman Efendi'nin

oludur. Tahsilden sonra Emir Buha-

rî'ye mürid oldu ve 30 akçe ile emek-
li oldu. 938'de (1531/32) 60 yanda
iken Bursa'da vefat eyledi. Babasnn
mescidinde medfundur. airdir. Eser-

leri; I. Selim'e takdim eyledii:

Hüsn-i Dil, Ferhâd ü îrîn, Vîs ü Ra-

min, evâhidü'n-Nübüvve, Nefahâ-

tü'l-Üns, eref-i Î7tsan, îbretnümâ,

Menkabe-i Oveysi'l-Karân% erhi Di-

bâce-i Gülistan, erh -i Muatnmâ-yt
Esmâ-i Hüsnâ^ Bahar ü Hazân,
Müneat, Mecmaü'l-Latâif, manzum
Vâmtk u Azrâ, Absal ü Salamân,

Gûy ü Çevgân, em' ü Pervane, Fars-

ça Heft-Peyker, ebr~engiz~i Bursa,

Maktel-i Hazret-i mam Hüseyin,

Divan. Olu Lem'î Çelebi'dir(^). (IV.

86/87)

LâmilMahmud Efendi Kilis müftü-

sü olup 1235 balarnda (1819 sonla-

r) vefat eden Abdüsselâm Efendi'nin

oludur. Kilis'de dodu. Dârülmualli-

min-i Rüdîye'den mezun olup 20 se-

neden fazla Haleb ve Birecik'de rü-

diye muallimi olmu y^ pâye-i mü-
cerrededen Edirne payesini hâiz bu-

lunmu iken 1310'da (1892/93) Mec-

lis-i Maarif azas olmutur. Rütbesi bi-

lâd- hamseye tashih olunarak 24 Ce-

maziyelev\^ei 1315'de (21 Ekim 1897)

vefat etti ve Fâtih Camii Mezarig'na

defnedildi. yi huylu, cömert bir zat

idi. Olu maliye müavir muavini

Mehmed Said Bey'dir. (IV. 867)

Lâmiî Mehmed Buharaldr. Naki-

bendî olup ermi saylanlardand.

Bursa'da vefat etti. Orada Ortapa-

zar'da defnedilmitir. (IV. 107)

Lampazâde bak. eyhî Efendi

Lan bak. Ali (Hac)
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Lârî bak. Musiihicldin Muhammed
Efendi

Lata bak. Hasan Efendi

Lâtif AbdüUâtif Çelebi Kastamonu-

ludur. Tahsilden sonra imaret kâtibi

oldu. III. Murad devri (1574-1595)

balarmda Msr'da vefat eyledi. Tez-

kire-i uarâ yazm bir airdir. (IV. 92)

Lâtif Bey Selçuklularn parçalanma-

snda Aiâiye beyi olup 700'de

(1300/01) bamsz olmutu. Hane-

dan orada az bir müddet devam etti.

(IV. 92)

Lâtif Çelebi Bursa'da bir tacirin o-
ludur. Bir medrese yapp orada otur-

du. 972'de (1564/65) vefat etti. air-

dir. (IV. 92)

Lâtif Efendi Kâgarî Tekkesi eyhle-

rinden sa Efendi'nin(-^) oludur.

1213^de (1798/99) Abdullah Nidaî

900 Efendi'nin(-^) vefat üzerine eyh olup

12l6'da (1801/02) azledildi. 1220'de

(1805) vefat etti. Yerine Mehmed Eref

Efendi(^) geçmitir. (III. 382)

Lâtif Efendi (Fenârîzâde) Mehmed
Efendimin(-^) oludur. Müderris olup

23 Rebiyülewel 1109^da (9 Ekim

1697) zmir'de vefat etti. (IV. 197)

Lâtif Efendi (Pepegî) Kiraz Seydî

Ahmed Efendimin oludur. Müderris,

zmir mollas olup Cemaziyele\'^-^el

987^de (Temmuz 1579) vefat etmitir.

Yumuak huyluydu. Olu Kiraz Sey-

dîzâde Mehmed Efendi^dir(->). (IV.

92; IIL 121)

Lâyîh Mehmed Efendi Krmldr.
Müderris, zmir, ll4rde (1728/29)

Edirne, Rebi^âUei^-^el ll45'de (Eylül

1732) Mekke mollas, ll47^de (1734/

35) stanbul kads, 1153'de (1740)

Anadolu payesiyle ikinci defa stan-

bul kads oldu. 12 ewâl 1157^de (18

Kasm 1744) Anadolu kazaskeri oldu.

23 Zilka^de 1158xie (17 Aralk 1745)

azledildi. Il59^da (1746) vefat etti.

Topkap'da medfundur. Fâzl, airdi.

Ogiu, mevâliden ükruUah Efendi^-

dir. Bir olu da Eevzî Ahmed Efen-

di'dir(-^). (IV. 236)

Lâyihî Mustafa Efendi Sirozludur.

Ulemâdan ve eyhlerden olup Msr'a

gitti. O vakit Semin Ali Paa^ya musâ-

hib olup sadâretinde beraber geldi.

Sonra paann gözünden düerek

memleketine gitti. 973'de (1565/66)

vefat etti. lmi orta olup imlâs ve ya-

zs güzeldi. Üç dilde airdir. Bozuk

inanc ile mehurdur. Tarih ve neva-

diri ihtiva eden bir mecmuas vardr.

(IV. 87)

Lâz bak. Hasan Efendi; Mahmud
Efendi

Lâzm bak. Süleyman

Lâzikîzâde bak. Abdülaziz Mehmed
Efendi; Eeyzullah Nahz Efendi; Meh-

med Efendi

Leâîî Çelebi [Defterdarzâde) Saru-

hanldr. bn Kemâl mülâzimi ve mü-

rebbisi bir kaddr. 950'de (1543/44)

vefat etti. airdir. (IV. 86)

Lebib Abdülgafûr Efendi Diyarbe-

kirlidir. Haminin akirdi olup 20 se-

ne orada müftü oldu. 1185'de

(1771/72) vei'at etti. Çok yah olup

airdi. (IV. 87)

Lebib Efendi Kalemden yetiip hâ-

cegândan olcu. 1227'de (1812) Ana-

dolu muhasebecisi olup sonra vefat

etmitir. (IV. 87)

Lebib Efendi Reisülküttab Vâsf

Efendimin oludur. 1213'de (1798/99)

müderris, 1243'de (1827/28) Kudüs,

Zilhicce 125C^de (Nisan 1835) Bursa

mollas olup 1252^de (1836/37) Mek-

ke mollas cldu. 1253xie (1837/38)

Tâifde vefat eylemitir. (IV. 87)



Lebib Hüseyin Efendi Diyabekirli-

dir. Kad olup Diyarbekir'de 1182'de

(1768/69) vefat etti. airdir. (IV. 87)

Lebib Mahmud Efemdi Erzurumlu-

dur. eyh olup n49'da (1736/37) ve-

fat etti. airdir. (IV. 87)

Lebib Mehmed Çelebi stanbullu-

dur. Divan- i Hümâ^oin kâtiplerinden

olup 1114'de (1702/03) vefat etti. a-
irdir. Olu mevâlîden Es 'ad Mehmed
Efendi^dir. (IV. 87)

Lebib Mehmed Efendi Halil Hamid
Paa^mn kayn olup hâcegândan ol-

du. Ça^olar kâtibi olmu ve azledil-

mi olarak Receb 1217 (Kasm 1802)

sonlarnda vefat etmitir. Haydarpa-
a'da medfundur. (IV. 87)

Lebib Mehmed Efendi Tophane ruz-

nâmecisi Mustafa Efendi'nin olu olup

1203^de (1788/89) dodu. Babasnn
vefatnda ruznâmeci oldu. evval
1241' de (Mays 1826) Kütahya'ya gön-

derildi. Sonra ordu mühimmat müdü-
rü, 1245'de (1829/30) piyade mukabe-
lecisi, ewâl 1247'de (ivlart 1832) mev-
kufatç, ayn yl zecriye muhassh, son-

ra tersane müdürü olup 1252'"de (1836/

37) azledildi. Zilhicce 1253''de (Mart

1838) ûrâ-y Babâli azas, 1256'da

(1840) Haleb defterdar, sonra Rumeli

defterdar ve Rebiyülevv^el 1262'de

(Mart 1846) Meclis-i Muhasebe reisi,

Rebi>âilâhir 1270'de (Ocak 1854) Mec-
lis-i Vâlâ azas ve Zilka'de 1273'de

(Temmuz 1857) takvim nâzn olup Ce-

maziyelâhir 1278'de (Aralk 1861) azle-

dildi ve 22 a'bân 1283'de (30 A-alk

1866) vefat eyledi. Eyjp'de medfun-
dur. Kâtip, air, âlim, rind-mereb olup

evi ediplerin toplanu yeriydi. (IV. 87/

88)

Leblebici bak. Said Vehmed Efendi

Ledümî Mustafa Efendi Bosnal-
dr. Divan- Hümâ^oin'da kâtip olup

sonra Eflak voy^^odasma divan kâtibi

oldu. 1128'de (1716) Nemçelilere esir

olup kurtulduktan sonra hâcegândan
oldu ve ran'a memuriyetle gönderil-

di. Döndükten sonra 1133'de (1721)

vefat etti. air ve Fârisihând. (IV. SS}

Leh bak. Hasan Paa

Lehne bak. MahmudEfendi

Lem'î Abdullah Çelebi Bursal bir

kad idi. 960'da (1553) vefat etmitir.

airdir. (IV. 93)

Lem'î Çelebi Lamil Mahmud Çele-

bi'nin(-->) oludur. Hoca Hayreddin
Efendi mülâzimlerinden iken 960
(1553) yhndan sonra vefat eyledi.

airdir. (IV. 93; IV. 86/87) [V. 93 ^de

ad 'Ta'lî'" olarak verilmitir.]

Levhî Çelebi Pritinelidir. Mutasav-

vf olup III. Mehmed devri (1595-

1603) balarnda vefat etti. airdir.

(IV. 93)

Levhî Hasan Efendi Bursaldr. Mü-
derris olup ll65'de (1752) vefat etti.

airdir. (IV. 93)

Leylâ Hanm Moralzâde Hâmid
Efendi'nin akrabasndan olup Keçeci-

zâde zzet Efendi'nin akirdi idi. Ev-

lendiyse de bir haftada boand. 1264'

de (1848) vefat eyledi. Galata Mevlevî-

hanesi'nde medfundur. air, zarif,

edipdi. Divan vardr. iirinin güzelli-

i, >âîzünün güzelliinden fazla oldu-

undan bülbüle benzeülmitir. (IV. 93)

Leylek bak. Abdullah Aa (Uzun)

Leys Çelebi bak. Nureddin Hamza
Efendi

Leysîzâde bak. Mehmed eyhi Efendi

Leyszâde bak. Ahmed Pîr Çelebi;

Yahya Efendi
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Lezgi bak. Mehmed Aa
Likan bak. brahim Efendi

Livadyal bak. Hasan Paa (Zaimzâ-

de)

Lisân Çelebi Maliyeden yetime

olup muhasebeci oldu. 918'de (1512)

vefat etmitir. airdir. (IV. 88)

Lisân Yahya Çelebi stanbulludur.

Defter emini ve defterdar oldu.

lOSrde (1670/71) vefat etti. airdir.

(IV. 88)

Lokmac bak. Abübekir Paa (Hac)

Lokman Çelebi ehnameci yani

1004'den (1595/96) sonra birkaç se-

ne bu unvanla vak'anüvis olmutur.

Sonra vefat etti. Bilgiliydi. (IV. 93)

Lonkazâde bak. Mustafa Efendi

Luhumî bak. Ali Efendi

Luhimîzâde bak. Mustafa Efendi

Lutfî Abdüllâtif Efendi Krm da

Bahçesarayhdr. Kad idi. Ill5'de

(1703/04) Galata'dan Kasmpaaya
giderken bazlaryla aralarnda mey-

dana gelen kavgada yaralanarak ve-

fat etmitir. Usta airdir. (IV. 92)

Lutfî Ahmed Bey Mehmed Hüsnî

Bey'in olu olup büyük kardeimdir.

Zilka'de 1259'da (Kasm-Aralk 1843)

doup mektûbî-i hariciyeye çerag

olundu. 22 Zilhicce 1282'de (8 Mays

1866) vefat etmitir. Eyüp'e defnedil-

di. lme çalr, mûsikîye hevesli ve

dindar bir gençti. (IV. 92; II. 178)

Lutfî Bey Saraydan zeametie çkp
Rüsten Paa'nm sadâretinde badef-

terdar oldu ve bir hayli müddet kald.

Onun vefatnda (156l) sancakbeyi

oldu. Sonra vefat etti. Oullar mevâ-

lîden oldular. Olu Mustafa Efen-

di'nin olu Kudsî Mehmed Efen-

di'dir(->). (IV. 91)

Lutfî Beyzade bak. Kudsi Mehmed
Çelebi

Lutfî Efendi Ricalden ve tezkire-i sâ-

n olup 1098'de (1687) vefat etmitir.

(IV. 91)

Lutfî Efendi Diyarbekirlidir. Oraya

müftü ve sonra nüfus nâzn oldu. 1263'

de (1847) vefat etti. airdi. (IV. 92)

Lutfî Halil Efendi (Hâfi2) Trnova-

hdr. 1255'de (1839) stanbul'a geldi.

126l'de (1845) ve:at etti. airdi. (IV.

92)

Lutfî Lâtif Bey (Dulkadrl) Tann-

m beylerden olup 932'de (1526)

sûr- hümâyûna cavet edildi. Sonra

vefat etmitir. (IV. 91)

Lutfî Lutftdlah Efendi Tokatldr.

Sinan Paa'dan ve Ali Kuçu 'dan ders

gördü. Sinan Paa vezir olunca Ende-

run'a kitapç ve müderris oldu. Çk-

tktan sonra dilinin uzunluundan

dolay zndklkla suçlanp yaplan

yarglamada ulemâdan Hatibzâde ve

Molla Izârî katii mucip ve Efdalzâde

ile Ahaveyn katli gayr-i mucip günah

olduu görüünü ileri sürmüler, ço-

unluk zndk olduuna kanaat geti-

rince Rebiyülâhr 900'de (Ocak 1495)

er'an katledilmitir. Vefatnda gö-
sünden tevhid sadas iitildigi rivayet

edilir. Âdâbdan risalesi ve baz erh

ve haiyeleri vardr. (IV. 90/91)

Lutfî LutfuUah Efendi Ebûssuûd

Efendi'nin amcas Abdünnebî Efen-

dimin olu, Ca'fer Efendi^nin(-^) kar-

deidir. "Kaba LutfT" diye mehurdur.

Manisa müftüsü clup Bursa'da Mura-

diye müderrisi iken 976'da (15Ö8/69)

vefat etti. Âlim ve kerimdi. (II. 70; IV.

91)

Lutfî Lutfullah Efendi (Kaba)

Ebûssuûd Efendimin amcazadesi ve



Ca'fer Efendi'nin kardeidir. Manisa

müftüsü olup 976 da (1568/69) vefat

etti. (IV. 91; IV. 902)

Lutfî LutfuUah Efendi (Küçük)
Mahmud Paa müderrisi ken 962'de

(1555) vefat etmi:ir. Fâzl olup risa-

leler yazd. Olu Neylî Mehmed
Efendi'" dir. (IV. 91)

Lutfî Mehmed Efendi Bayram Çele-

bi evlâdndan Nak Ali Efendi'nin

oludur. Babas yerine eyh olup

1250'de (1834/35) vefat etti. airdir.

(IV. 92)

Lutfî Mustafa Aa Tokatl Muslî

Aga'nm oludur. Dedesi kethüda ye-

ri olup babas yayii beylii ile emekli

oldu. Bu da bölük çorbacs olduysa

da sevda galebesiyle hizmeti terk ey-

ledi. 1130'da (1718) vefat etmitir. a-
irdir. (IV. 92)

Lutfî Ömer Efendi Adanaldr. "Mû-

sâ Bâlizâde" denir. 1233'de (1818)

doup Sultan Abdülmecid devri

(1839-1861) sonlarna yetiü. airdi.

(IV. 92)

Lutfî Paa Arna\atdur. Sarayda ter-

biye edilip sancaicbeyligi ile çerag

edildi ve sonra ah Sultan nianland.

Sonra beylerbeyi oldu. 936'da

(1529/30) am beylerbeyi olup aym
yl azledildi. 938'd5 (1531/32) ikinci

defa am valisi olup 94rde (1534/35)

kubbe veziri oldu. Srasyla ikinci ve-

zir olup 944'de (1537/38) vezirazam

olmutur. 947'de (1540/41) azledilip

akrabalktan düürülerek Dimeto-

kaya sürülmü ve 958'de (1551) hac-

ca gitmitir. Döndükten sonra yine

Dimetoka'ya çekildi. 13 a'bân 971'

de (27 Mart 1564) orada vefat etmi-

tir. Öfkeli ve sertti, Nahiv, sarf ve f-

khda bilgili olup ilmine marurdu.

Tavr laubali olup Lutfnmne'yi telif

etmitir. Zevcesi sarayl "ah- Hüban
Hatun" mescid ve medrese bina eyle-

mitir. Vefatnda Yenikap'da defno-

lundu. (IV. 91)

Lutfî Paa Beylerden olup Kastamo-

nu valisi oldu. llOO'de (1688/89) har-

be giden seyyidlere babu olup mu-
harebede bulunmu ve gazi olarak

vefat eylemitir. (IV. 91)

Lutfî Süleyman Efendi Hâcegân-
dan olup haslar halifesi olmutu.
1119^da (1707) vefat etti. airdir. (IV.

92)

Lutfîzâde bak. Ahmed Efendi; bra-
him Efendi; Mehmed Efendi

LutfuUah Abd Çelebi (Beyzade)
Ankaraldr. Dervi ve seyyah idi. K-
rm'a gidip Rezmî Bahadr Giray"a ne-

dim oldu. Döndüken sonra 1056'da

(1646) vefat etti. airdir. (IV. 89)

Lutfülah Aa (Hac) Hassa silaho-

ru olup 1228'de (1813) vefat etmitir.

Üsküdar'da Ayrlkçemesi'nde med-
fundur. (IV. 89)

LutfuUah Âtf Efendi Kalemden ye-

tiip hâcegândan ve Varna bina emini

oldu. 1243'de (1827/28) küçük evkaf

muhasebecisi, sonra baka görevler-

de bulunup uzun yllar matbah- âmi-

re müdürü oldu. Azilden sonra emek-
li olup 21 Zilka^de 1277'de (31 Mays
186) yah iken vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. Zengindi. (ÎV. 90)

LutfuUah Efendi Balkesir'de Bayra-

m zaviyesi eyhiydi. II. Mehmed (Fâ-

tih) devri (1451-1481) balarnda ve-

fat eyledi. Orada medfundur. Olu
Bahâeddin Efendi'dir. (IV. 88)

LutfuUah Efendi Hac Halife mürid-

lerinden olup baz mabetlerde imam-
lk ederdi. II. Mehmed (Fâtih) devrin-
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de (1451-1481) stanburda vefat etti.

Olu Dâ\ad Efendi'dir. (IV. 88)

Lutfullah Efendi ücâeddin llyas

Rûmî^nin oludur. Müderris olup

940--da (1533/34) vefat etti. erhA

Akaid, erb-i Adâh-i hnâcL erh-i

Akaid~i Kestelli ve HidâyetVl-Hik-

meye haiyeler yazd. (IV. 88)

Lutfullah Efendi Krnul Osman

Efendi^nin(->) oludur. Müderris

olup 1186xla (1772) vefat etti. Egrika-

prda medfundur. (III. 430)

Lutfullah Efendi Sünbülzâde Vehbî

Efendi'nin(->) oludur. Müderris

olup 1210'da (1795/96) 26 yanda

vefat etti. (IV. 618)

Lutfullah Efendi Müderris ve dersi-

am olup 28 Muharrem 1255"de (13

Nisan 1839) vefat eyledi. Murad Paa

Camii'nde medfundur. (IV. 89)

Lutfullah Efendi Zile müftüsü Çele-

bi Ahmed Necib Efendi'nin oludur.

Müderris ve 280^de (1863/64) Ayn-

tab mollas oldu. Sonra vefat etmitir.

(IV. 90)

Lutfullah Efendi eyhülislâm Refik

Mehmed Efendimin(-+) kardeinin

oludur. Müderris olup 2 Safer

1297^de (15 Ocak 1880) vefat eyle-

mitir. E^öip^de Mustafa Paa Tekke-

simde(-*) medfundur. (II. 415)

Lutfullah Efendi ve olu Abdurrah-

man Efendi ve bunun olu Lutfullah

Efendi Bursa^da Emir Sultan eyhle-

rindendir. kincinin olu Mustafa

Efendi ve onun olu Ali Efendi'dir.

(IV. 88)

Lutfullah Efendi (Ebû îshakzâde)

FeyzuUah Efendimin(">) oludur.

Müderris, zmir mollas olup gitme-

den önce 1259'da (1843) vefat etü.

Dedesinin yanma defnedildi. (IV. 89)

Lutfullah Efendi (Kadzâde) Mü-

derris ve Erzurum mollas olup

1225'de (1810) veiat etü. smail Müfid

Efendi'nin damad olduundan yan-

na defnedilmiür. Olu Emin Meh-

med Efendi"dir(-> ). (IV. 89) -

Lutfullah Efendi (Manyasîzâde)

Mehmed Efendi'nin oludur. Fetva-

hane müsewidi, müderris, bamü-

se\^âd ve devriye mollas oldu. a'

ban 1257'de (Eylül-Ekim 1841) E\lp

mollas, sonra bilâcl- hamse payesi

ve Safer 1274'de (Eylül-Ekim 1857)

Mekke payesi olcu. 23 Cemaziyelâhir

1274'de (8 ubat 1858) vefat etti. Fâ-

tih'de medfundur. Âlim ve fâzld.

Olu mevâlîden Ahmed Rauf Efen-

di'dir. (IV. 90)

Lutfullah Efendi (Ordu eyhizâ-

de) Müderris ve E\âip mollas oldu. /

Ramazan 126l'de (9 Eylül 1845) vefat

ederek Eyüp'e defnedilmitir. (IV.

90)

Lutfullah Lutfî Efendi (Ebû îshak-

zâde) smail Efendi'nin oludur. Mü-

derris, n42^de (1729/30) molla, son-

ra Mekke kads oldu. n55'de (1/42)

stanbul kads olup senesinde azle-

dildi. 8 Zilka'de ll6rde (30 Ekim

1748) Anadolu kazaskeri oldu. a'

ban ll66'da (Haziran 1753) Rumeli

pâyesiyle ikinci defa Anadolu kazas-

keri oldu. n67^ie (1753/54) vefat et-

ti. Sultanselim'de babasnn yanna

defnedildi. Âlim ve kâmildi. Oullar

Sa'duUah Mehmed Efendi(-->) ile Fey-

zullah Efendi^di-(^). Bunun olu Lut-

fullah Efendi müderris, zmir mollas

olup gitmeden önce 1259'cla (1843)

vefat etti. Dedesi yanna defnedildi.

(IV. 89)

LutfuUah Lutf Efendi (Hocazâde)

Mes\d Efendi* nin(~^) oludur. Mü-



deiTis, E)âip mollas olup 8 Zilka'de

1113'de (6 Nisan 1702) vefat etti.

E)aip*de Defterdar Camii'nde med-
fundur. Yumuak huylu ve air olup

ilâhîleri vardr. Olu Mes^udzâde s-

mail Efendi'Gir(->). (ÎV. 365)

Lutfullah Paa (2arali2âde) Vüzera

zâdegânmda:.! olup mîrimîran olmu-
tur. 122yde 1810) Bolu ve Virane-

hir mutasarrf olarak vezir rütbesi el-

de etti. 1230'da (1815) vezidii kald-

rlarak Rodos'a sürgün edildi. ev\^âl

1231'de (Austos 1816) vezirlii geri

verilip Çldr ve sonra Karahisar- Sa-

hih ve Reb3tile\"\^el 123
3
'de (Ocak

1818) Sivas, ^1237'de (1821/22) Han-

ya ^^e 16 Ramazan 1238 'de (27 Mays
1823) Kandive valisi oldu. 1242'de

(1826/27) azledildi. Manisa'da ika-

mete memur olup orada vefat etmi-

tir. darecilie vâkft. Olu Mehmed

Said Bey kapcba olarak kendisin-

den sonra vefat eyledi. Kethüdas Ah-

med Aa da kapcba olmutur. (IV.

89)

Lutfullah Reid Efendi (Ahaveyn-

zâde) Müderris ve nâib idi. 12 Zilhic-

ce 1288'de (22 ubat 1872) vefat edip

Edirnekapfya defnedildi. (IV. 90)

Lutfullah eyhî Efendi (Kad Çe-

lebi) eyhülislâm Zekeriyâ Efendi'

nin oludur. 972'de (1564/65) do-
du. Osküp, yedi kere Filibe kads,

Ferhâd Paa'mn serdarlnda ordu

kads ve Eri 'nin fethinde Eri mol-

las oldu. Son kere Filibe mollaln-
da Anadolu payesi verildi. 22 Zilhic-

ce 104rde (10 Temmuz 1632) vefat

etti. Kerim, cömert, güler yüzlü,

lâtifeci, airdi. Olu zzeti Efendi'dir.

(IV. 88/89)
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Maanî Mehmed Çelebi Mülazimîn-i

ilmiyeden olup 1133'de (1721) vefat

etti. airdir. (ÎV. 502)

Maanolu bak, Hüseyin Bey

Maanzâde bak. Fahreddin Bey

Macar bak. Ali Aa; Hasan Paa (Ha-

c)

Mâcid Mahmud Paa (Soanye-

mez) Enderun'dan yetiip kitapçba-

ve miftah aas oldu. Il40'da

(1727/28) kapcbalkla saraydan

çkt. 1158'de (1745) kapclar kethü-

das olup Rebi)âlewel 1159'da (Ni-

san 1746) vezirlikle kapdan- deyâ

oldu. Soan yemediinden kalyona

soan tayan askerleri cezalandrma-

s üzerine Zilka'de 1159'da (Kasm-

Ai'alk 1746) azledildi ve vezirlii kal-

drlarak Midilliye sürüldü. Orada ve-

fat etti. air, edipdi. Olu Ali

Bey'dir(-»).^(IV. 326)

Mâcid Mehmed Emin Efendi Ka-

lemden yetiip evkaf- hümâyûn
mektupçusu oldu. 2 Rebi^njle^vel

1274^de (21 Ekim 1857) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. (IV. 93/94)

Macuncu bak. Ali Aa; smail Paa

Macuncu:zâde bak. Bekay

Maçur bak. Mehmed Paa

Ma'den Dede Karagümrük'de sakin

münzevî bir abdald. 16 Cemaziye-

lewel 1237^de (8 ubat 1822) vefat

etti. Edirnekap'da medfundur. Çou
ilimlerden hissedar ve ermi saylan-

lardandr. (IV. 502)

Mâdih Ali Efendi Musâhib-i ehri-

yârî olup 1188xle (1774) vefat ederek

Üsküdar'a defnedildi. (IV. 94)

Mâdih Mustai'a Efendi Karabçak

Mehmed Efendi'nin(-^) oludur. Mü-

derris olup 12 a'bân 1130'da (11

Temmuz 1718) Msrda vefat etti.

Hosohbetti. air olup Divan vardr.

(IV. 198)

Madrub bak. Yusuf Efendi

Madrubî bak. .\hmed Bey

Madrubzâde bak. Ali Efendi; Re'fet

Mehmed Aziz Efendi

Madrubzâde IV. Mehmed devri

(1648-1687) âlimlerinden Yusuf

Efendi'nin oludur. Geçen asr sonla-

rna kadar devam eylemilerdir. (IV.

706)

Magrav bak. Mehmed Paa

Maribî bak. /ii Efendi; Mustafa Aa
Mahdumî-i Câmî bak. Abdüllâtif

Mâhî Efendi Kengrldr. Ulemâdan

olup 1210'da (1795/96) vefat etti. a-
irdir. (IV. 95)

Mahir Eref Bey Pertev Paamn
kardei Emin Efendimin oludur. Sa-

dâret mektûbî kaleminden 1256'da

(1840) âmedî kalemine çerag olundu.

1264^de (1848) vefat etti. Eyüp'de,

Bostan skeles:;nde medfundur. air-

di. Olu Behçet Paa'dr. (IV. 95)

Mahir Mehmed Efendi (Müftîzâ-

de) Zeynelâbidîn Mehmed Efen-

di'nin (v. 1255/1835)(-^) yeenidir.

Kastamonulu olup müderris iken

1267'de (1851} vefat etti. (L 435)

Mahir Mutala Efendi (Mes'udzâ-

de) Müderris, molla ve Receb

1279'da (Ocal: 1863) Filibe mollas

oldu. Bu senelerde (1870'ler) vefat

etmitir. (IV. 481)



Mahir Nu'man Bey Arboz hane-

danndan Osman Reid Bey'in olu-
dur. Göç edip :238'de (1822/23)

mektûbî-i sadârete girdi. evval
1247^de (Mart 1832) hâcegânlkla Bur-

sa mukataacis olup 1248'de (1832/

33) âmedî halifelerinden oldu. Cema-
ziyelâhir 1253'de (Eylül 1837) harici-

ye kâtibi, a'bân'da (Kasm) takvim

nâzn, 23 Zilhicce 1253^de (20 Mart

1838) maruzat- hariciye kâtibi, 29 Re-

biyülâhr 1255'de (3 Temmuz 1839)

âmedî ve 20 Cemaziyelâhir 1256'da

(19 Austos 1840) evkaf- hümâyûn
nâzn olup Cemaziyele\^el 1258'de

(Haziran 1842) £,zledildi. Zilhicce

1259'da (Ocak 1844) vefat etti. Eyüp'

de, Bostan îskeiesi'nde medfundur.

Fâzl, kâtip, airdir. Kz kardeini, s-
tanbul pâyeli Ar:.bozlu smail Bey
nikahlamtr. (IV. 94/95)

Mâhirzâde bak. âkir Mustafa Efendi

Mahmud bak. Gal Mihmad

Mahmud (Akba) Erturul Gazi ve
Osman Gazi devri (1299-1326) beyle-

rinden olup hizmetlerde bulundu.

(IV. 308)

Mahmud Aa Eiâbüssaâde aas
olup 96rde (1554) vefat eyledi. Ahr-
kap Camii ile Demirkap'da bir dâ-

rülhadis, çeme, mektep ve medrese
yapt. (IV. 311)

Mahmud Aa Karacinoglu Ahmed
Paamn(-^) oglucur. Atmacacba
olup 18 Cemaziyelâhir 971 'de (2 ubat
1564) vefat eylemitir. (IV. 311; I. 197)

Mahmud Aa I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) sonlarnda kap
aas olup II. Selim devri (1566-1574)

balarnda vefat eyj emitir. (IV. 311)

Mahmud Aa Yeniçeri Ocamdan
yetiip kul kethüdas olmutur. Re-

ceb lOOO'de (Nisan-Mays 1592) ayrl-

d ve sonra vefat etti. (IV. 314)

Mahmud Aa II. Osman (Genç)

devrinde (1618-1 622) bostancba
olmutu. Sonra vefat etti. (IV. 317)

Mahmud Aa Kapclar kethüdas,

mrahûr- sânî ve II. Osman'a (hd

1618-1622) ça\mba oldu. Sonra ve-

fat etti. (IV. 317)

Mahmud Aa Yeniçeridir. Girit ada-

snda yükselip 1055'de (1645) sek-

banba oldu. 1058'de (1648) vefat et-

ti. (IV. 319)

Mahmud Aa Saray aalarndan
bakap gulâm olup 1076'da (1665/

66) saray aas oldu. Sonra vefat et-

mitir. (IV. 320)

Mahmud Aa Gürcüdür. Saraydan

yetiip 1099'da (l688) saray aas ve

sonra hazinedar- ehriyârî oldu. Mu-
harrem 1103'de (Ekim 1691) bâbüs-

saâde aas olup a'bân 1105'de (Ni-

san 1694) emekli oldu. Bu halde ve-

fat etmitir. (IV. 323/24)

Mahmud Aa Haleblidir. Kapcba
olup 15 Safer 1159'da (9 Mart 1746)

vefat etti. ''Haleblizâdeler" buna
mensuptur. Olu Seyyid Mehmed
Re'fet Efendi'dir(-->). Bir olu da Ah-
med Aga'dr. (IV. 326)

Mahmud Aa Yeniçeridir. Yüksele-

rek kul kethüdas ve ev^.^âl 1174'de

(Mays 1761) yeniçeri aas oldu. Sa-

fer 1175'de (Eylül 176l) azledilerek

selefi gibi Tekfurdarna sürüldü.

Orada vefat etmitir. (IV. 326)

Mahmud Aa Yeniçeriden yetiip

1194'de (1780) kul kethüdas olup az

müddette azlolunmutu. (IV. 328)

MahmudAa Saray aas olup 1204'

de (1789/90) hasodaba olarak 1206'

90)
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da (1791/92) vefat eyledi. Karacaah-

met^e defnedildi. (IV. 328)

MahmudAa Tebdil aalndan ye-

time olup balkhane kâtibi olmutu.

1207'de (1792/93) vefat etmitir. Üs-

küdar'da, iMiskinler'de medfundur.

(IV. 328)

Mahmud Aa Kasapba olup 1222'

de (1807) ayrld. Daha sonra vefat

etti. (IV. 330)

MahmudAa Edirnelidir. Kapcba
ve Cemaziyele\'^^el 1222'de (Temmuz

1807) Babaki olup 1223^de (1808)

azledildi. Daha sonra vefat etti. (IV.

330)

Mahmud Aa Bostanc ve sonra ha-

seki oldu. 1223^de (1808) bostancba-

oldu. 15 Rebiyülewel 1224'de (30

Nisan 1809) ayrld. Daha sonra vefat

etti. (IV. 330)

Mahmud Aa Saray bakap gulâm

olup Rebiyüle\^^el 1240^da (Kasm

1824) vefat ederek Hamidiye Türbesi

kabristanna defnedildi. (IV, 332)

Mahmud Aa I. Süleyman (Kanunî)

su bendleri bina eminiydi. Vefatnda

Üsküdara defnedildi. Abd Suba
mescidini yapp vakfn tanzim ede-

meden vefat edince bu zat vakhm

yapt ve mescit bunun adn ald. (IV.

311)

Mahmud Aa Klç Ali Paa'nm cer-

rahyd. Saryer'de bir mescid yapü.

Bunu, Giritli Ali minber koyarak cami

yapmtr. (IV. 314)

Mahmud Aa Korucu olup bir mes-

cit yapt. (IV. 318)

Mahmud Aa (Bykh) Selâniklidir.

Girit'de sipahi babuu oldu. Fesat

çkarma suçuyla 1059^da (1649) kat-

ledildi. (lV.'319/20)

Mahmud Aa (G^zi) Mîrialemdi. lî.

Bâyezid devrinde (1481-1512) vefat

eylemitir. (IV. 31(0

Mahmud Aa (Hac) brahim Han-

zâde kethüdas clup Büyük skele

Mescidimi bina yaot. (IV. 318/19)

Mahmud Aa (Sar) Tophanelidir.

bir Paamn sadâretinde çavuba
olmutur. 1065'de (l655) onun yok

edilmesinde bu da azledilerek ad

unutuldu. (IV. 320)

Mahmud Aa (Topal) III. Selim

devri (1789-1807) sonlarnda Haydar-

paa'da bir kasr /e akma bir çeme
yapt. Daha sonra vefat etti. (IV. 330)

Mahmud Aziz Efendi Vanl Meh-

med Paamn yeeni Kürt Ahmedzâ-

de Mustafa Agamm oludur. 1225 'de

(1810) dodu. Muhasebeye girdi.

1253'de (1837/38) kereste gümrüü
bakâtibi ve sonra zecriye ve bura-

dan emtia gümrüü bakâtibi oldu.

126l'de (1845) Galata gümrüü naz-

r ve 1262^de (1846) Feshane müdürü

olup 1270 sonunda (1854 ortalar) az-

ledildi. 1272'de (1 855/56) Galat güm-

rüü sandk emini olup 1273 'de

(1856/57) tekrar Feshane müdürü ol-

mu, 1277^de (1860/61) azledilmi ve

sonra Fatma Sultanca kethüda olmu-

tur. 8 Zilkaxie 1286'da (9 ubat 1870)

vefat etti. Vakur, tedbirli, kerim, ^m-

muak huyluydu. Küçük kardei E-

ref Mehmed Bey dir(-^). Olu Suadâ

Mehmed Bey^di/-^). Dier olu Ah-

sen Bev hayattadr. Bu zaün annesi

Nefise Hanm ara tarahndan bmaik

babam brahim Aa^nm kz kardei

ve kendisi sütoludur. (IV. 336)

Mahmud b. Simm (Hac) Baç Mes-

cidiin bânîsidir. 900'de (1404/95) ve-

fat etti. Orada medfundur. (I\'. 310)



Mahmud Baba Rumelihisar'nda

Bektaî Tekkesi eyhi olup yeniçeri-

ierin ortadan kaldrlmasnda Birg'ye

sürüldü. Brakldktan sonra 1277 'de

(1860/61) vefat etti. Tekkesi önünde
babalar yannda, ll66'da (1753) vefat

eden Abdülbâkî Baba yanma defno-

lunmutur. Pîr, hazrcevap ve güzel

konuurdu. Oiu Nâfi' Baba'dr. (IV.

335)

'

Mahmud Bey Karaman Mehmed
Beyin oludur. Babasnn vefatnda

küçük olup büyüyünce Karamanllar

bunun bana toplandlar. Anado-
lu'da Tatar beyieriyle muharebelerde

bulundu. 708'de (1308/09) Selçuklu-

lardan Konya'y zapt etti. 719'da

(1319) Emir Çoban Anadolu'yu tanzi-

me geldiinde savat ve cezalandr-

larak vefat etü. ;iV. 308)

Mahmud Bey Arnavutluk beylerin-

den olup 927'de (1521) Hersek beyi

olmutu. îsferadin Kalesi'ni düman
elinden kurtard: . Sonra vefat etti. (IV.

310)

Mahmud Bey Sinan Paa mensupla-

rndan olup sadâretinde tezkirecisi

olarak, sonra ehremini ve 998'de

(1590) Anadolu defterdar oldu, Di-

yarbekir ve baka yerlerde defterdar-

lk dahi ald. III. Mehmed devri

(1595-1603) balarnda vefat eylemi-

tir. (IV. 314/15)

Mahmud Bey Almanyaldr. Esir

olunca Husrev Paa ve sonra Sokoliu

Mehmed Paa'ya köle oldu. Çalp
ilim örendi ve azad olduktan sonra

müderris oldu. 98
3
'de (1575/76) Ba-

dad mollas olup 985 'de (1577) azle-

dildi, 997'de (1589) vefat eylemitir.

Çok inatçyd. ki olu olup biri Msr
.kadlarndan iken 1040-'da (1630/31)

vefat etmitir. (IV. 314)

Mahmud Bey Alacahisar beyi olup

105
5
'de (1645) Girit muhasarasnda

ehid oldu. (IV 319)

Mahraud Bey Hüseyin Paazade
Mustafa Bey'in oludur. Mevâlîden-

dir. Rebiyüle\^-^el ll42'de (Eylül-Ekim

1729) vefat eyledi. (IV. 325; 11. 198)

tll. 198'de Hüseyin Paa'mn olu ola-

rak gösterilmektedir.]

Mahmud Bey III. Seiim'in lalas olup

Receb 1203'de (Nisan 1789) Mihriah

Valide Sultan'a kethüda oldu. 18 Sa-

fer 1205'de (27 Ekim 1790) vefat ede-

rek Lâleli Türbesi bahçesine defne-

dildi. Baba-y âlem, rüyeti müsellem,

hayrata çalr bir pîrdl. kbâlperestler

etrafn alarak kendisini gözden dü-

ürmülerdi. (IV. 328)

Mahmud Bey Sadrazam Yusuf Paa'

nn oludur. Müderris olup Ahmed
Nazif Efendi'nin kz Atiyyetullah Ha-

nmla evlenmitir. Muharrem 1222'

de (Mart 1807) E^âip mollas oldu.

Sonra bilâd- hamse ve Mekke payesi

oldu. 10 Muharrem 1240'da (4 Eylül

1824) vefat edip Haydarpaa'ya def-

nedildi. Olu eyhülislâm Molla Ah-

med Muhtar Bey'dir. (IV. 331)

Mahmud Bey Kapdan- derya Kara

Mehmed Paa'mn oludur. Halil Ha-

mid Paa'mn kznn oludur. Hâce-

gândan ve mektûbî-i sadr- âlî halife-

lerindendir. 11 Rebiyüle\^^el 1257'de

(3 Mays 1841) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. (IV. 333)

Mahmud Bey Seyyid Ömer Aa'
nn(-->) oludur. Kapcba olup def-

terdar Tâhir Efendi'ye damad olmu-
tu. Safer 1264'de (Ocak 1848) vefat

ederek Harem skelesi'nde kaynpe-
derine mezar arkada oldu. (ÎÎI. 597)

Mahmud Bey Çelik Mehmed Paa'

nn torunlarndandr. Hacdan sonra
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1266'da (1850) vefat etti. Haydarpa-

a'da medfundur. (IV. 334)

Mahmud Bey Tepedelenlizâde Muh-

tar Paa'nm oludur. Receb 1280'de

(Aralk 1863) vefat etti. Karacaah-

met'de medfundur. lim ve marifet sa-

hibi, müni ve meczuptu. Bazen ihti-

aml, bazen pejmürde gezerdi. Köle

alp azad eder ve sözünü esirgemeyip

bazen akllca söylerdi. (IV. 335)

Mahmud Bey 4. Ordu süvari mirala-

y olup Cemaziyele^^^el 1281 'de

(Ekim 1864) vefat etmitir. (IV. 335)

Mahmud Bey Sudûrdan Ali Râtib

Bey'in büyük oludur. Müderris, Re-

biyülewe 1268'de (Ocak 1852) Ayn-

tab mollas, Cemaziyelâhir 1272 'de

(ubat 1856) zmir mollas, Muhar-

rem 1281'de (Haziran 1864) Msr
mollas ve Muharrem 1284'de (Mays

910 1867) Mekke mollas oldu. Rebiyü-

levvel 1285xe (Haziran-Temmuz

1868) orada vefat etmitir. Msr'da

iken ümerâ vefatlar sebebiyle çok

fazla sen^et sahibi oldu. (IV. 335)

Mahmud Bey Nilidir. Tara kayma-

kamlarndan olup II. Abdülhamid

devrinde (1876-1909) kurenâdan ol-

mutu. Senelerce o hizmette kalp 9

Safer 1306xla (15 Ekim 1888) vefat et-

ü, (IV. 337)

Mahmud Bey Sadrazam Selim Pa-

a'nm oludur. Gençliinde müderris

olup mahreç ve bilâd- hamse molla-

s ve sonra Haremeyn payesi oldu. 6

Cemaziyelâhir 1309^da (7 Ocak 1892)

vefat etti. Ya 95 'e varmsti. (IV. 334)

Mahmud Bey Gazi Hasan Beyin o-
ludur. (IV. 310)

Mahmud Bey (Ali Beyzade) Silah-

or olup bu senelerde (17901ar) vefat

etti. (IV. 328)

Mahmud Bey (Caalazâde) Sinan

Paa'nm sobamdandr. 1229'da (1814)

vefat edip ehzade Camiime defnedil-

di. Olu Râgb Mustafa Bey^dir(-^). (L

141)

Mahmud Bey (Cebbarzâde) Kap-

cba olup 1260^da (1844) vefat etti.

Karacaahmet'e defnedilmitir. (III.

93)

Mahmud Bey (Kanbur) Askerlik-

ten yetiip miralay, ser)d\^er-i padia-

h ve ferik oldu. 1275'de (1858/59)

vefat eylemitir. (IV. 335)

Mahmud Bey (E^ara Mehmed Paa-

zade) Kapcba olup ll51'de (1738)

kapclar kethüdas pâyesiyle asker

evkine memur cldu. Sonra bilfiil ka-

pclar kethüdas olarak Erzurum ve

ran harbine memur oldu. Sonra azle-

dildi ve gözden dütü. Bir yangnda

konana padiah terif edip 10 kese

ihsan buyurdu. Rebi>âilev^^el 1171 'de

(Kasm 1757) mîrahûr- sam ve e\^'âl

1171'de (Haziran 1758)..çavaba ol-

du. Safer 1172xie (Ekim 1758) azledil-

di. Zilka'de 1180 de (Nisan 1767) mî-

rahûr- e\^'el oldu. Azilden sonra

1182'de (1768/69) vefat etü. Bir pîr-i

muhteremdi. (IV. 327)

Mahmud Bey (Kasapzâde) II. Meh-

med (Fâtih) zamannda (1451-1481)

mâbeyn-i hümâyûn erkânndan olup

Karamanoluna sefaretle gönderilip

döndükten son:;a vefat eylemitir.

(IV. 309/10)

Mahmud Bey (Kblelizâde) Meh-

med Bey'in oludur. Kalemden yetiip

hâcegândan oldu. evval 11 66'da

(Austos 1753) kalyonlar kâtibi, e^^-

vâl 1171'de (Haziran 1758) küçük ruz-

nameci, e\A'^âl 1173'de (Mays-Hazi-

ran 1760) vine kalyonlar kâtibi ve Zil-



hicce 1179'da (Mays 1766) Tophane
bina emini oldu. 1180'den (1766/67)

sonra vefat etmitir (IV. 326/27)

Mahmud Bey (Msrlzâde) Aziz

Efendi^nin(-») büyük oludur. Rüsu-

mat Meclisi azasndan iken Zilhicce

1296-da (Kasm-Arahk 1879) vefat et-

ti. ncirköylü Hasan Paaya damad
olmutu. (I. 428)

Mahmud Bey (Eamazanolu) Halil

Bey'in(-*) oludur. Beylerd^ olup

Msr'm fethinde bulunarak 922 'de

(1516) ehid olmutur. (11. 284; IV.

310)

Mahmud Bey (Turgutluolu) Ka-

ramanoullarma mensup olduun-
dan 899'da (1494) Karaman Kasm
Bey'in vefatnda çel mutasarrflna
gitti. Bir müddet sonra hareketi bee-
nilmeyip ehri elinden kurtarmaya

adam gönderilince Haleb'e kaçt. L
Bâyezid devri (1481-1512) balarnda
vefat etmitir. (IV. 310)

Mahmud Beyzade bak. Hüdâverdi

Paa; Mahmud Paa; Tâhir Paa

Mahmud Çavu Tophane'de ve Sa-

ryer'de birer mescid yapt. Topha-

ne'de Çivici Liman yaknndaki mes-

cidine Ça\njba Mescidi dendi. Ora-

da medfun Izârî ^îfendi bunu yenile-

di' Saryer'deki mescidini, Osman
Efendi cami yapt. (IV. 319)

Mahmud Çavuiîâde hak. Feyzullah

Efendi: brahim Efendi; Semseddin

Ahmed Efendi

Mahmud Çelebi Çandarl ailesinden

sadrazam brahim Paamn oludur.

L Mehmed'e (Çe.ebi) damad olmu-
tur. 846'da (1442) Varna muharebe-

sinde esir olunca kardei Halil Paa
fidye ile kurtarmUr. Sonra vefat etti.

(IV. 309)

Mahmud Çelebi VIatbah emini olup

Muharrem 973 'de (Austos 1565)

emekli oldu. Sonra vefat etmitir. (IV.

313)

Mahmud Çelebi Murad'm oludur.

Edirnelidir. eyh Hamdullah'n â-
kirdlerinden olup mehur hattatd.

Bu senelerde (15701er) vefat etti. Pi-

yâle Paa Camii'nde bir mushaf mev-

cuttur. (IV. 313)

Mahmud Çelebi (Hekim Çelebi)

Emir Ahmed Buharî'nin müridi ve

Mevlânâ Krîmî'nin evlâtldr. Ad
geçene damad olup sonra yerine

eyh oldu. Edirnekap'da bir cami ve

zaviye yapt. 938'de (1531/32) vefat

eyledi. Sâlihdi. Hekim Çelebi Zaviye-

si'ne çounlukla kürsü vaizleri eyh
olmutur. Bunlardan eyh Ahmed
Efendimin küçük kardei Ömer Efen-

di, Eyüp vaizi olup ermi saylanlar-

dand. 1020'de (1611) vefat etti. 1074'

de (1663/64) vefat eden Osman Efen-

di ve Muabbir Hasan Efendi ve Yâ-

sinci Efendi olu Osman Efendi, Çe-

lebi eyhzâde Abdurrahman Efendi

ve olu Se}^dd Mehmed Efendi eyh
iken Ayasofya vaizi idiler. Burann
eyhlerinden biri de Ahmed Haki

Efendi'dir ki, 1122'de (1710) vefat et-

mitir. (IV. 310/11)

Mahmud Dal Erturul Gazi beyle-

rinden olup Osman Gazi devrinde

(1299-1326) vefat eyledi. (IV. 308)

Mahmud Day (Ebû Müeyyes)
Trablus daylarndand. Erelili bra-

him'in vefatnda Cinolu Mehmed
Bey frsat bulup Cezviye Camii imam
smail'i vali ettiyse de imamdan vali

olmayaca töhmetiyle iki ay geçince

bu day Çin'i yok etti ve imam cami-

ye döndürmeye muvaffak olup 1123'

de (1711) hizmet postuna geçtiyse de
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25. günü bunu Karamam Ahmed Bey
azl ve yok ederek hükümeti ele ge-

çirdi. Trablusgarb'da Karamanîier tü-

redi. (IV. 324)

Mahmud Efendi Geylânî Hüseyin

Sadik^m oludur. 940'da (1533/34)

Anadolu'ya, geldi. Görev kabul etme-

yip sadakadan nasiplendi. Msr'da
medreseden azlinde Medine'ye yer-

leti. 970'de (1562/63) vefat eylemi-

tir. Nakibendî, dindar, afiî di. Kad
Beyzâvî'ye haiyesi vardr. (IV. 312)

Mahmud Efendi Akehirlidir. Abdî

Halife'nin müridi olup Bursa'da s-

hakl köyünde zaviyeniîndi. 972'de

(1564/65) vefat eyledi. Ermi saylan-

lardan bir ihtiyard. (IV. 312)

Mahmud Efendi Nigdelidir. lim ö-
rendikten sonra Hekim Mahmud Çe-

lebimden el alp Nakibendî oldu.

c^j2 Sonra Eyüp 'de Mahmud Efendi Dâ-

rülhadisi'ne muhaddis olmutur. 975'

de (1567/68) vefat eyledi. Zahir ve

bâtn ma'murdu. (IV. 312)

Mahmud Efendi Kefe'de Süley-

man'n oludur. Defalarca Kefe kad-

s oldu. 988'de (1580) azledilmi ola-

rak gelip 990'da (1582) vefat etmitir.

Âlim, Arapça ve Türkçe'de air, kâ-

tipti. Hanefî ulemâsndan olup Ketâ-

ih\ telif etti, baz risale ve tâ'likaü var-

dr. (IV. 314)

Mahmud Efendi Maliyeden yetiip

990'da (1582) kk- sân defterdar

oldu. 993'de (1585) azledilip sonra

badefterdar oldu. 997'de (1589) ce-

zalandrlarak vefat etmitir. (ÎV. 314)

Mahmud Efendi Karaba Abdurrah-

man Efendi'nin(--*) oludur. eyh
olup uzun yaad ve 1000 (1592) tari-

hinden sonra vefat etti. Yapürdg
mescid Veled-i Karaba adyla bilinir.

(III. 311)

Mahmud Efendi Manisaldr. Mü-
derris ve 993'de (1590) Manisa müf-

tüsü olup istifa ettikten sonra 1005'de

(1596/97) vefat etti. Âlim ve sâlihdi.

(IV. 315)

Mahmud Efendi Baz selâtîn cami-

lerine hatip ve Süleymaniye Dârül-

kurrâs'na muallim oldu. Nihayet

Ayasofya hatibi iken 1012'de (1603/

04) vefat etti. Akran nadirdir. (IV.

316)

Mahmud Efendi Mihalçldr. Sahn

müderrisi iken a'bân 1018'de (Kasm
1609) vefat etti. Dindard. (IV. 3l6)

Mahmud Efendi Halvetî büyükle-

rinden Ya'kub Efendi'nin mürididir.

Zeyrek Camü'nde vaaz ederdi. 1018'

de (1609/10) vefat etmitir. Mürid-i

agâh idi. Vüzerâdan biri Eyüp 'de bu-

na bir mescid ve tekke yapt. (IV. 31 6)

Mahmud Efendi Abdülkerim Efen-

di'nin oludur. Müderris olup Rama-

zan 1020'de (Kasm l6ll) vefat etti.

Güzel ahlâk sahibiydi. (IV 316/17)

Mahmud Efendi Selâniklidir. Elbi-

sesinin pis Dmasndan ''kirli" ve al-

çaklndan "ibrîz" denir. Amasya ve

Filibe müftüsü, 103rde (l622) Man-
sure kazasna molla oldu. 1033 'de

(1623/24) vefat etmitir. Âlim, dervi

huyluydu. (JN. 317)

Mahmud Efendi Helvaczâde Meh-
med Ârifî Efendiin(-») damaddr.
Hamidlidir. Müderris olup a'bân
1043'de (ubat 1634) vefat eyledi.

Âlim ve cömertti. (IV. 149)

Maiuuud Efendi Kesriyelidir. Mü-
derris, Bun^:a mollas olup 1050'de

(1640) vefat etü. (IV. 319)

Mahmud Efendi Ya'kubca Efen-

di'nin olucur. Müderris ve Kütahya

mollas oldu. Zilka'de 1054 'de (Ocak

1645) vefat etti. (IV. 319)



Mahraud Efendi Molla Ahmedzâde'

nin damaddr. Müderris ve 1054'de

(1644) Kütahya mollas oldu. 1055'de

(1645) vefat eylemitir. (IV. 319)

Mahmud Efendi Balçkldr. stan-

burda Hekim Çelebi Tekkesi'nden el

alp sonra kad olduktan sonra Hac-
olupazar Tekkesi eyhi olup o ad
ald. Bir aralk müderrislik verilerek

1085'de (1674) vefat etti. Yumuak
huylu, kâmilci. (V. 321)

Mahmud Efendi Ankaraldr. Haf-

sa'da Mehmed Paa Camii vaizi oldu

ki, Abdülahad Nuî Efendi'nin halife-

siydi. 1088'de (l677) orada vefat etti.

(IV. 321)

Mahmud Efendi Rumiye eyhi Mah-

mud Efendi' :in(-^) kardei Kasm
Efendi'nin oludur. 1077'de (1666)

Bursa'da Açkba Mahmud Efendi

Tekkesi'ne eyh olup Rebiyüle\a^el

1090'da (Nisan 1679) vefat etti. Yerine

olu Mustafa Efendi(-^) geçti. (ÎV. 319)

Mahmud Efendi Tirelidir. Müderris

ve Bagdad mollas olup a'bân 1093'

de (Austos 1Ö82) vefat etti. htiama
dükündü, (iv. 321)

Mahmud Efendi Ermenakldr. Siyâ-

\a Paa'nm imam olup müderris ol-

mutur. Zilhicce 1099^da (Ekim 1688)

vefat etmitir. (IV. 322)

Mahmud Efendi Mostarî Halil Efen-

dimin olu ^'e Beyazîzâde Ahmed
Efendimin damaddr. Müderris, Ha-

leb mollas oldu. Orada 1 Zilhicce

1099'da (Ekim 1688) vefat eyledi.

Âlim, meânî ve usûlde mahir, vakur-

du. Beclia ile Molla Câmî MansubaV
erhini yazd. (IV. 322)

Mahmud Efendi Hasan Efendimin

oludur. Müderris olup 1105de
(1693/94) vefat etti. (IV. 322)

Mahmud Efendi Manastrldr. "Bey-

ler Hocas" lâkapl Ahmed Efendi'

nin(-^) damaddr. Müderris olup 24

Receb 1112^de (4 Ocak 1701) vefat et-

mitir. (I. 236)

Mahmud Efendi Bursaldm Müder-

ris, 11 05 'de (1693/94) hekimba olup

llOö^da (1694/95) azledildi. a^bân

1118'de (Kasm 1706) vefat etti. lm-i

tbba mensupdu. (IV. 324)

Mahmud Efendi Gelibolulu Mah-
mud'un oludur. Müderris, fetva emi-

ni ve sonra Galata mollas oldu. Ra-

mazan 1115'de (Ocak 1704) yine fet-

va emini olup azledilmi olarak ev-
val 1121'de (Arahk 1709) vefat etti.

Fakihdi. (IV. 324)

Mahmud Efendi Müderris ve fet\'^â-

hane müse\addi olup 21 Receb 1122'

de (15 Eylül 1710) vefat etti. (IV. 324)

Mahmud Efendi Anadoluludur. Mü-
derris, molla, Medine kads oldu. Zil-

hicce 1131 'de (Ekim-Kasm 1719) ve-

fat etti. (IV. 325)

Mahmud Efendi Maliye kalemlerin-

den yetiip hâcegândan oldu. Vidin

defterdar ve Zilka'de 1135'de (Aus-
tos 1723) Erzurum defterdar olup

sonra vefat etmitir. (IV. 325)

Mahmud Efendi "Beyler Hocas" lâ-

kaph Ahmed Efendi'nin(-*) oludur.

Müderris olup a'bân 1137'de (Nisan-

Mays 1725) vefat etmitir. (I. 236)

Mahmud Efendi Kzl Mûsâ Efen-

dimin(-+) oludur. Müderris ve He-

medan mollas olup 1144 (1731/32)

tarihlerinde vefat etti. Olu Tahir

Mehmed Efendi'dir. (IV. 325) [IV.

523'de ni45 (1732/33) tarihinde" ve-

fat ettii yazldr.]

Mahmud Efendi eyhülislâm Fey-

zullah Efendimin damad olup mü-
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cierris ve molla oldu. 1115'de (1703)

stanbul kads olup Rebi^âilev^^elin-

de (Temmuz-Agustos 1703) azledilip

Bursa'ya ve 6 ay sonra Kbrs'a sürül-

dü. 20-30 sene orada zorlukla geçin-

di. Il43^de (1730/31) döndü. Il44'de

(1731/32) nakibüleraf oldu. Sonra

Anadolu ve Rumeli payelerini ald. 4

Cemaziyelevvel ll47^de (2 Ekim

1734) nakibüleraflktan azledilerek

Rumeli kazaskeri oldu. 27 Cemaziye-

lâhir 1155^de (29 Austos 1742) yine

nakibüleraf olup 8 Zilka'de 1155'de

(4 Ocak 1743) vefat etü. Âlim ve fâzl-

d. (IV. 325)

Mahmud Efendi Kalemden yetiip

hâcegândan oldu. Büyük kale tezkire-

cisi olup ewâl ll6rde (Ekim 1748)

silahdar kâtibi ve cizye muhasebecisi,

ll66^da (1753), ll68'de (1754/55) ve

gj4 1174'de (1757/58) üç defa maliye tez-

kirecisi olup 1172^de (1758/59) vefat

etti. Karacaahmet'de medfundur. Da-

mad Emin Mehmed Efendi 'dir(-^).

(IV. 326)

Mahmud Efendi Avc Camii imam
ve mevlidhân- padiah idi. 1182'de

(1768/69) vefat etti. Sesi güzeldi. Eg-

rikapfda Fndk eyh Mehmed Efen-

di yanma defnedildi. (IV. 327)

Mahmud Efendi eryy^at serkâtibi

olup müderrisdi. 1182^de (1768/69)

vefat etti. Egrikaprda defnedildi. (IV.

327)

Mahmud Efendi Hac Ebûbekir Efen-

di'nin oludur. Müderris olup 1186'da

(1772) vefat etü. Hrka-i erife eyhi-

ne damaci olduundan Edirnekaprya

defnedildi. (IV. 327)

Mahmud Efendi Bursal Hâim
Efendi^nin oludur. Müderris, molla,

Sam mollas oldu. 1250 Ramazan Ka-

dir gecesinde (26/27 Ocak 1835) ve-

fat etti. Babas dahi 1188 Ramazan
Kadir gecesinde (30 Kasm/l Arahk

1774) vefat etmitir. (IV. 333)

Mahmud Efendi Muradzâde eyhi

Ali Efendimin mezunlarndan olup

Bursa'da Cizyedarzâde Tekkesi eyhi

idi. 1190'da (1776) vefat etti. (IV. 327)

Mahmud Efendi Karayakaldr. Mü-

derris olup :4 ewâl 1200'de (10

Austos 1786) vefat etti. (IV. 327)

Mahmud Efendi eyhülkurrâ Hac
Hüseyin Efendi'nin(-*) oludur. Lâle-

li Camii hatibi olup 1 Safer 1203^de (1

Kasm 1788) "^^efat etti. Eyüp^de med-

fundur. Olu Hafz Fehim Hüseyin

Efendi'dir(-^). (II. 209)

Mahmud Efendi Yalvaçldr. Müder-

ris, a'bân 1203'de (Mays 1789) Ye-

niehir mollas oldu. Sonra Bursa ka-

ds olup 121 rde (1796/97) vefat ey-

ledi. Eyüp'de medfundur. (IV. 328)

Mahmud Efendi Enderun'dan yeti-

ip Receb 1203'de (Nisan 1789) kah-

vecibai ve ardndan dârüssaâde aa-

s yazcs, sonra hâcegândan olarak

çeitli görevlerde bulundu. 1223'de

(1808) vefat edip Galata Mevlevîha-

nesi'ne defnedildi. (IV. 330)

Mahmud Efendi Mektûbî-i sadâret-

ten yetiip halife-i sân oldu. 3 Mu-

harrem 1224'de (18 ubat 1809) vefat

etti. (IV. 330)

Mahmud Efendi Ziya Yusuf Paa'

nm hazinedar olup hâcegândan ol-

du. 1223'de (1808) küçük evkaf mu-

hasebecisi o;du. 13 Cemaziyele\^^el

1226'da (5 Haziran 1811) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. (IV. 330)

Mahmud Efendi Uak tarikatin-

den Balçk Tekkesi eyhi oldu.

1128'de (1716) vefat etü. Olu Abdul-



lah Efendi emsîye tarikatinden ken
babas yerine eyh oldu. 11 59' da

(1746) vefat etti. Bu tekke eyhlerin-

den Sey}dd Ganî Baba Zilka'de 1202'

de (Austos 1788) vefat etmitir. Ye-

rine emsîye tarifinden Abdurrah-

man Efendi geçip 10 Muharrem 1225'

de (15 ubat 181C) vefat etti. Yerine

yine emsiyeden Zanbur Salim Efen-

di geçip 14 Rebiyülev\'el 1234xle (11

Ocak 1819) vefat etmitir. Yerine Emin

Efendi geçmitir. Sonra vefat etti. (IV.

324)

Mahmud Efendi Kmnldr. Mühen-

dishane-i Hümâyrm hocas olup ev-
val 1242'de (Mays 1827) mimarba
oldu. Sonra ebniye-i hassa müdürü

unvann alp 1245 'de (1829/30) azle-

dildi ve BursaVa sürüldü. Orada ve-

fat etmitir. (IV. 332/33)

Mahmud Efendi Mardinlidir. Mü-

derris ve dersiam idi. 1254 'de (1838)

vefat etti. Oglu Tâhir Efendi'dir. (IV.

333)

Mahmud Efendi Usta tabiplerdendir.

11 Cemaziyelâhir 1257'de (31 Tem-

muz 1841) vefat etri. Beyoglu'nda

medfundur. (IV. 3:'3)

Mahmud Efendi Cihangirlidir. Güm-
rük hizmetlerinde ve sonra Galata

gümrüü nezâretinde bulundu. 1264'

de (1848) Kathane'de arabadan dü-

üp vefat etti. (IV. 334)

Mahmud Efendi Karsldr. Müderris

ve a'bân 1268'de (Haziran 1852) Ye-

niehir mollas oldu. 13 Muharrem

1269'da (27 Ekim 1852) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. Oglu Kâmil Os-

man Efendi 'dir(-~^). (IV. 334)

Mahmud Efendi Maliyeden yetiip

sergi muhasabesi mümewizi ve Zil-

hicce 126 3'de (Ka.sm 1847) sergi mu-

hasebecisi oldu. 1269'da (1852/53)

vefat eylemitir. (IV. 334)

Mahmud Efendi Malatyaldr. Hus-

rev Paann imam ve sonra batür-

bedar olup Bursa müderrisi ve Mu-

harrem 1266'da (Kasm-Aralk 1849)

Ayntab mollas ve Rebiyüle\^'el 1273'

de (Kasm 1856) Badad mollas ol-

du. 27 Rebi\Tilewel 1274'de (15 Ka-

sm 1857) vefat etti. (IV. 335)

Mahmud Efendi Bir hayli müddet

Bahriye yoklamacs olup 28 Muhar-

rem 1302'de (17 Aralk 1884) vefat et-

ti. (IV. 337)

Mahmud Efendi Sebzehane kâtibi

olup Oymakap Mescidi'ni yapt. (IV.

318)

Mahmud Efendi (Açltba) Rumiye

eyhi Mahmud Efendimin(-^) kardei

AhîMehmedln oludur. 15 Rebi^öilâ-

hir 1077'de (15 Ekim 1666) Bursa'da

vefat eyledi. Dâye Hatun civarnda

medfundur. Ermi saylanlardand ve

airdi. (IV. 319)

Mahmud Efendi (Ak) Manisal Ali b.

eyh Esedullah'm olu olup Zilhicce

1026=da (Aralk l6l7) dodu. Cemazi-

yelâhir 1090'da (Temmuz 1679) Me-

dine mollas ve 1094 'de (1683) stan-

bul kads olup Rebiyüle\^'el 109
5
'de

(ubat-Mart 1684) azledildi. Receb

1098^de (Mays-Haziran 1687) Anado-

lu kazaskeri olup Safer 1099'da (Ara-

lk 1687) azledildi. Cemazivelev\^el

llOO'de (ubat-Mart 1689) Rumeli pa-

yesi ve 1104xle (1692/93) ikinci defa

Anadolu kazaskeri olup a'bân 1104'

de (Nisan 1693) ayrld \'e 7 Ramazan

1105xle (2 Mays l694) vefat etti. Eyüp'

de medfundur. Fâzld. Nakibzâde Said

Efendi'nin kz kardeiyle e^ienmiti.

Olu Zeynelâbidîn Efendi'dir. (r\^. 323)
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Mahmud Efendi (Alt Boaca) Ma-

liyeden yetiip 1044'de (1634/35) or-

ta defterdar oldu. Sonra vefat eyledi.

(V. 318)

Mahmud Efendi (Alûsîzâde) Ba-
dad müftüsü olup 1257^de (1841) z-

mir payesi oldu. Zilka'de 1268'de

(Agustos-Eylül 1852) Erzurum molla-

s olup sonra vefat etti. Fâzldr. (IV.

334)

Mahmud Efendi (Babadaî) Tuna
yallarndan gelip Babadafnda yer-

lemitir. Bayram eyhi olup 1020'de

(1611) vefat etü. Âbid, sâlihdir. (IV.

316)

Mahmud Efendi (Bayburdluzâde)

Müderris ve Zilka'de 1212^de (Nisan-

Mays 1798) Haleb mollas olup son-

ra vefat etü. (IV. 329)

Mahmud Efendi (Beyazîzâde) Ah-

med Efendi=nin(-^) (v. 1098/1687) bü-

yük oludur. Müderris olup 32 yan-
da iken Zilhicce 1099'da (Ekim 1688)

vefat etmitir. Olu Ahmed Efendi'

dir(-). (I. 225)

Mahmud Efendi (Beyzade) Çatal-

caldr. Müderris olup 1044'de (1634/

35) vefat etti. (IV. 318)

Mahmud Efendi (Bezenzâde) I. Se-

limin (Yavuz) musahibi emseddin
Ahmed Efendi'nin oludur. Müderris

ve Manisa müftüsü oldu. 983'de

(1575/76) vefat etti. Edirnekaprda

medfundur. Fâzld. Kitaplarn Fâtih

Cami'ne vakfeyledi. Ebûssuûd Efen-

di 'nin fet\^âlann toplad. Manisa'da

III. Murad ile sohbetinde çekirgenin

tarlalar istila eylemesiyle sultan

"Müftü efendinin mahasinini çekirge

otlam'" diye buyurmutur. (IV. 313)

Mahmud Efendi (Buza) Bir kad
nn oludur. 1027 'de (I6l8) dodu.

Müderris, molia ve Medine kads ol-

du. Muharrem llOO'de (Kasm 1688)

vefat etti. Sâlihdi. Olu Buzazâde
MehmedEfendi'dir(-^). (IV. 322)

Mahmud Efendi (Canm Aazâde)
993'de (1585) 3amukataac ve sonra

ruznâme-i sân oldu. 1004'de (1595/

96) vefat eylecii, (IV. 314)

Mahnmd Efendi (Cankurtaranzâ-

de) Abdullah Sfendi'nin(->) oludur.

1159'da (1746) Eyüp'deki ah Sultan

Tekkesi'ne eyh olup ll62'de (1749)

vefat etmitir. Yerine kardei Abdül-

kadir Efendi(->) geçmitir. (III. 375)

Mahmud Efendi (Ebûlfazl) (Kara

Çelebizâde) viehmed Zuhûrî Efen-

di'nin oludur. Müderris, molla olup

Safer 1044^de (Austos l634) stanbul

kads oldu. Receb 1045'de (Aralk

1635) Anadolu kazaskeri olup 1046'

da (1636/37) azledildi. Rebiyülewel

1054'de (Mays 1644) Rumeli kazaske-

ri olup e\^^âl 105
5
'de (Kasm-Aralk

1645) ayrld. Zilka'de 1056'da (Aralk

1646) ikinci defa Rumeli kazaskeri ol-

du. 1058 (1648) balarnda azledildi.

ewâl 1062'de (Eylül l652) Galata ka-

ds oldu. Ziika'de 1063'de (Ekim

1653) reisülulemâ iken vefat etti. eh-
zâdebarnda mektebi sahasnda med-

fundur. Âlim ve kitap toplamay se-

verdi. Medrese, mektep ve baka hay-

rat vardr. Olu Osman Efendi'dir(-*').

(IV. 320)

Mahmud Efendi (Emîrî) II. Bâye-

zid'in muallimi Abdullah Efendimin

oludur. Tasa\^mf ilmine meyledip

tahsil eyledi. Nesebi erefine binaen

II. Bâyezid zamannda (1481-1512)

nakibüleraf oldu. 943'de (1536/37)

vefat eyledi. Dindar, cömert, sadaka-

s çok, air, teklifsiz, lâtifeciydi. (IV.
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Mahmud Efendi (Fenarîzâde) Pîrî

Efendi'nin oludur. Müderris, Mara,

Konya ve Trablusam mollas olup

ewâl 1007^de (Mays 1599) vefat et-

ti. Güzel ahlâkla mehurdur. Oullan

eyhî Mehmed Efendi(-+) ile Meh-

med ah Efendi=dir(-^). (IV. 315)

Mahmud Efendi (Hafz) Maliyeden

yetiip 1013'de (1604/05) badefter-

dar oldu. 10l4^de (1605/06) azledildi.

Sonra vefat etmiâr. (IV. 316)

Mahmud Efendi (Hafz) Tophaneli

Ahmed Aga'nn oludur. Muharrem

1106'da (Austos-Eylül l694) imam-
sân olup müderris, molla ve Rebiyü-

lewel 1112'de (.^ustos-Eylül 1700)

stanbul payesi oldu. 7 Rebiyülev^^el

1115'de (21 Temmuz 1703) Rumeli

kazaskeri oldu. Ertesi gün azledilip

Rebiyüle\'\^el 1113'de (Haziran-Tem-

muz 1706) Anadolu kazaskeri oldu ve

Receb 1119'da (Skim 1707) ayrld.

a'bân 1120'de (Ekim-Kasm 1708)

ikinci defa Anadolu kazaskeri olup

Zilka^de 112rde (Ocak 1710) azledil-

di. Cemaziyelâhi:.- 1125'de (Haziran-

Temmuz 1713) eyhülislâm olup Zil-

hicce 1126'da (Aralk 1714) azledildi.

2 Cemaziyelâhir 1130^da (3 Mays
1718) vefat etti. Fâtih'de evi yaknn-
da defnolundu. Ulemâdan, vakur, if-

fetli, dindar ve temizdi. Oullar Fey-

zullah Efendi(-+) ile Zekeriyâ Efen-

di'dir("^). Dierleri sudürdan Abdür-

rahim Efendi, Abdullah Efendi ve

Yahya Efendi'dir. Torunlar Said Efen-

di ve brahim Efendi'dir. (IV. 324/25)

Mahmud Efendi (Hâfi2) eyhül-

kurrâ ve eyh clup ll66'da (1753)

vefat edip Eyüp 'e defnedildi. Fâzldr.

(IV. 326)

Mahmud Efendi (Hafz) (Arab)

(Seyyid) Enderun hâcesi idi. 12 54 'd

e

(1838) vefat eyledi. Akagalar Mezari-

rnda medfundur. (IV. 333)

Mahmud Efendi (Hamzazâde)
am ulemâsndan ve idare meclisi

azasndan olup müftü olmutu. 1275'

de (1858/59) zmir payesi olup yük-

selerek Mekke ve stanbul payesi ol-

mutur. Memuriyetine Suriye maarif

müdürlüü de ilâve edildi. Safer 1305'

de (Ekim-Kasm 1887) vefat etti.

Âlim, fâzld. (IV. 337)

Mahmud Efendi (Hatibzâde) Mü-

derris ve 1200'de (1786) Bosna mol-

las olup sonra vefat etmitir. Olu
Emin Efendi ve dieri Salih Mehmed
Efendi'dr("+). Torunlar Ahmed Efen-

di, Hamdullah Efendi ve Sa'dullah

Efendi^dir. (IV. 328)

Mahmud Efendi (Huh^î) Saray hel-

vacs Ahmed'in olu olup 982 'de

(1574) dodu. Divan çavuu, sonra

zaim ve sonra Davud Paa Camii va-

izi oldu. Nihayet babasnn evini Gül-

enî tekkesi yapt. 1064'de (1654) ve-

fat etti. Lemezatname-i Meâyih
Silsilesi ve Hamse-i Ahay2. naziresi

ve iirleri vardr. (IV. 320)

Mahmud Efendi (Hüseyin Agazâ-

de) Terzi Hüseyin Aga'nn oludur.

Müderris, molla, nihayet Mekke kad-

s oldu. Süresinin bitiminde dönü s-

rasnda Mekke^de Muharrem 1209'da

(Austos 1794) vefat eyledi. (IV. 328)

Mahmud Efendi (mâdzâde) Hü-

dâî Mahmud Efendi e^4âdndandr.

1222'de (1807) Kudüs ve sonra am
mollas oldu. 1226"da (1811) vefat et-

ti. Hüdâî Dergâhmda medfundur.

(IV. 330)

Mahmud Efendi (Kâtip) Selânikli-

dir. Müderris, Bagdad ve Amid kads
oiclu. Zilka'de 983^de (ubat 1576)
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vefat etti. Yumuak huylu, kerim,

hattatcL Birkaç cüz tarz- cedici hat-

tyla bir mushaf yazp II. Selim'e ver-

di ki halen camiinde mevcuttur. Olu
Ahmed Pasajdr. (IV. 3Î3)

Mahmud Efendi (Kaysûnîzâde)

eyh Mehmed Kaysûnî-i Msrî'nin o-
ludur. 700 (1300/01) tarihlerinden

beri bu hanedan devam edip tabip-

likte mahirdiler. I. Selim (Yavuz), am-

cas eyh Alâeddin ile babasn M-
sr'dan getirip reis-i etbba yapt.

Nahcn^an seferinde vefat etti. Babas
dahi etbbâ-y hassadan oldu. Mah-

mud, yann küçüklüü dolay M-
srda kalmt. 954 'de (1547) Malul

Emir Efendi, bunu Msr'dan getirtti.

O srada ehzade Bâyezid ar hasta

olduundan tedavi edip ifa buhu-
tur. Sultan Selimin nikrisini iyiletir-

di. Yahudi Hamanoglu saray tabiple-

9^^ rindendi ve ar ve szlar afyonla ge-

çirirdi. Bu zat afyonun zararlarn ve

Yahudinin bilgisizliini ortaya koy-

du. Yahudi, hasedinden vefat etti. Bu
sebepden buna ati^ye ve emlâk ih-

san buyuruldu. 970 'de (1562/63)

Mehmed , Çelebi'nin vefatnda reis-i

etbba olmutur. Siget\'^ar'da padia-

hm naam tebhir ile gasl ve tekfin ve

namazm ifa eyledi. Nitekim bu hiz-

metleri, babas da I. Selim'e (Yavuz)

ifa eylemitir. Safer 976'da (Austos

1868) ya 60'a ulamadan vefat eyle-

mitir. Hazk, âlim, fâzl, kâmil, Arap-

ça ve Türkçe iir inadna kadirdi.

Türkçe, manzum, tbba dair eseri var-

dr. (v. 312)

Mahmud Efendi (Kella) Müderris,

Yeniehir mollas olup azledilmi

olarak Cemaziyelâhir 1098 'de (Nisan-

Mays 1687) vefat etmitir. (IV. 322)

Mahmud Efendi (Ketanîzâde) Mü-
derris ve 1239'"da (1823/24) Eyüp ka-

ds oldu. Sonra vefat etti. Olu Aziz

Efendi^dir(->: . (IV. 331; IV. 564)

Mahmud Efendi (Kirli) Konyahdr

Müderris olup 1038^de (1628/29)

Konya mollas oldu. Cemaziyele\^^el

1044'de (Kasim l634) vefat etti. Âlim,

sâlihdi. (IV. 318)

Mahmud Efendi (Koca) Sultanönü-

lüdür. Babasj Mehmed adl zattr. Ule-

mâdan olduundan Orhan Gazi za-

mannda Bursa kads oldu. I. Murad

(Hüdâvendigâr) zamannda (136l-

1389) Germivanolu'na giden heyete

sefaret reisi cldu. 40 sene kadlk edip

yal iken vefat eylemitir. Olu Meh-

med gençken vefat eyledi. Torunu

Müsâ Paa Kadzâde-i Rûmî diye me-
hur olup ran'da öhret almtr. Olu
emseddin Mehmed, Ali Kuînin da-

madyd. Bunun olu Kutbeddin Meh-

med' dir(-^). Oiger olu sudürdan Mi-

rim Çelebi diye tannan Mahmud
Efendi ve Kutbeddin Mehmed'in olu
Mîrîm Kösesi Mehmed Efendi' dir ki,

olu Sâlih Efendi ve onun olu Abdul-

lah Efendi'di:. (IV. 309)

Mahmud Efendi (Küçük) Saruhan-

ldr. Müderris, Amasya müftüsü ve

sonra Manisa kads oldu. Receb 999'

da (Mays 1591) vefat etti. Sâlihdi.

Olu Abdullah Efendi'dir. (IV. 314)

Mahmud Efendi (Laz) Vak'anüvis

Enverî Efendi'nin damaddr. Yetiip

dârüssaâde aas yazcs oldu. Sonra

hâcegânlkla 1228'de (1813) küçük

evkaf muhasebecisi ve baka göre^^-

lerde bulunup 1236'da (1820/21) Ha-

dice Sultan kethüdas, 1239^da (1823/

24) süvari mukabelecisi ve sonra Bey-

han Sultan kethüdas olup Cemaziye-

lewel 1240'(la (Ocak 1825) yeniçeri-

lerin bir itaatsizliinde eli olduundan
sütildü ve katledildi. (IV. 331/32)



Mahmud Efendi (Lehne) Bosnal-

dr. Müderris olup vebadan 103
7
'de

(1627/28) vefat etti. Âlim, güzel ahlâk

sahibiydi. (IV, 317)

Mahmud Efendi (Manisalzâde)
Kalemden yetiip yeniçeri kâtibi,

1094'de (1683) badefterdar oldu.

1095'de (1684) azledilip birkaç gün
sonra vefat etmitir. (IV. 321)

Mahutnud Efendi (Martoloszâde)

Martolos Abdullah Efendi'nin(-+) o-
ludur. Kudüs mollalndan azledil-

mi olarak 1051 'de (l64l) vefat etti.

Olu Abdurrahman Efendi'dir(-^).

'QV. 319; IIL364)

Mahmud Efendi (Mentezâde)
Mehmed Efendi'nin(—>) oludur. Mü-
derris olup C::emaziyele\"v^el 1063 'de

(Nisan 1653) Bursa'da vefat etti. Olu
Abdurrahman Efendi'dir(-^). (IV.

149)

Mahmud Efendi (Mîrîm Çelebi)

emseddin Mehmed b. Kadzâde'nin

oludur. Müderris ve L Bâyezid'e

ehzadeliinde muallim olup ulüm-
riyaziyeyi okutmutur. Sultann tahta

çknda (1481) Anadolu kazaskeri

ve sonra 150 akçe ile emekli olup

93rde (1524/25) vefat etti. Âlim, ta-

rihçi ve muhazarata vâkf olup ulûm-
riyaziyede ei azd. Yumuak huylu

olup bir kim;ienin haline bakmayp
kendi nefsiylt megul olurdu. II. Bâ-

yezid'in emriyle Ulu Bey Z/b' ini

Farsça erheyiedi. Ali Kuî'nin Fethi-

ye'sine erh yapt. Khle^ütnâ risale-

siyle baz risai eleri vardr. (IV. 310)

Matmud Elendi (Muallimzâde)
Müderris olup 984 'de (1576) nianc
oldu. 985'de .1577) azledilip 27 Ce-

maziyelâhir 987'de (21 Austos 1579)

vefat etti. Gerx, âlim, hattat, kâtip di.

Olu Mehmed Paa'dr. (IV. 313)

Mahmud Efendi (Muhaî Sinan-

zâde) Kethüda Mustafa Efendi'nin

oludur. Filibe, Yeniehir ve Selanik

mollas olup Ramazan 1039 'da (Ni-

san-Mays 1630) vefat eylemitir. Bü-

yük dedesi Sinan Efendi'nin müsved-

delerini temize çekip Hidâye ve Mif-

fiâ^ erhlerini tamamlad. (IV. 318; IV.

386)

Mahmud Efendi (Nazh) Hattat eyh
Hamdullah Efendi'nin çra olup ma-

liyeden yetimi bir hattatd. I. Süley-

man (Kanunî) zamannda (1520-

1566) badefterdar oldu. Eyüp 'de bir

cami ina edip 953 'de (1546) vefatn-

da oraya defnedildi. Orada bir dârül-

hadisi dahi vardr. (IV. 311)

Mahmud Efendi (Nevalîzâde) Zi-

yaeddin Efendi'nin oludur. Müder-

ris ve Manisa mollas oldu. Ramazan
1063'de (Austos 1653) vefat etti. (IV.

320)

Mahmud Efendi (Rumiye eyhi)
Urmiyeli Sey^ad Ahmed'in oludur.

Orada babasnn yerine Nakibendî
eyhi oldu. Mehur olunca zaviyesi

ziyaretçi ve tüccarn urak yeri olup

ewâl 1048'de (Mart 1639) cezalan-

drlarak vefat etmitir. Müridlerlnin

çokluu kötü sonunu hazrlamtr.
Kerim, sâlih, kraata vâkf, nefesi et-

kiliydi. Kraatte risalesi vardr. Karde-

i Ahî Mehmed 'in olu Açkba Mah-
mud Efendi'd ir(->). Kardei Kasm
Efendi'nin olu Mahmud Efendi(-^),

bunun olu Mustafa Efendi 'dir(-^).

(IV. 319)

Mahmud Efendi (Sadreddinzâde)

Ruhullah Mehmed Efendi'nin(-+) o-
ludur. Müderris, Kudüs, Haleb molla-

s olup 3 e\^'^âl 1133'de (28 Temmuz
1721) vefat etti. 62 yandayd. (IV.

325; II. 421)
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Mahmud Efendi (Samsunîzâde)

Ahmeci Efencii'ninC-^) oludur. Mü-

derris, Haleb, am vg Mekke kads

olup sonra Budin valisi Mustafa Paa^

yi teftie memur oldu. Zilkaxle 983'

de (ubat 1576) vefat etti. Namusluy-

du. Olu Kasm Efendi'dir(-^). (L

118; lY. 313) [IV. 313xle babas "Meh-

med Efendi'\ I. 200^de "Ahmed Efen-

di" maddesinde olu "Mehmed Efen-

di" olarak verilmitir.]

Mahmud Efendi (Seyyid) Ürgüplü-

dür. Müderris ve Kayseri mollas oldu.

Zlka'de 104l'de (Mays-Haziran l632)

vefat etti. Uzun yaamt. (IV. 318)

Mahmud Efendi (Seyyid) Saray hâ-

cesi Hac smail Efendinin kayn

olup müderrisdi. 20 Safer ll97^de (23

Ocak 1783) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur, (IV. 327)

920 Mahmud Efendi (Seyyid) Hâce-

gândan olup mahzende halife-i sân

idi. 3 Muharrem 1240'da (28 Austos

1824) vefat etti. Okmeydanfnda

medfundur. (IV. 332)

Mahmud Efendi (Seyyid) Sudûr-

dan Alizâde Nureddin Efendi'nin o-
ludur. Devriye mollas olup 1274'de

(1857/58) Bosna, 1276'da (1859/60)

Badad mollas olmutur. Sultan Ab-

dülaziz devrinde (1861-1876) vefat

eylemitir. (IV. 334; IV. 583)

Mahmud Efendi (Seyyid) (Hac)

Abdülkadir Ceylan soyundan ve

Nakibendî ricâlindendir. 10 Rebi\â-

lewei 1258xle (21 Nisan 1842) vefat

eyledi. Karacaahmet'e defnedildi.

(IV. 204)

Mahmud Efendi (eyh Molla)

Külttür. 1074"de (1663/64) vefat etti.

amada mehur bir âîim ve hal sahi-

biydi. (ÎV. 321)

Mahmud Efendi (Terzizâde) Ma-

nastrhdr. Hoca Sa'deddinzâdelerin

tezkireciliklerini edip sonra Manastr,

Siroz, Üsküp'e kad oldu. 1026^da

(1617) vefat etmitir. Fâzld. Tefsire

dair risaleleri ve cihadn faziletieri

hakknda risalesi vardr. (IV. 317)

Mahmud Efendi (Tezkirecizâde)

Maliyeden yetiip 992xle (1584) Ru-

meli muhasebecisi, sonra tara def-

terdar ve 995xie (1587) Msr defter-

dar ve sonra ordu defterdar ve

1007xle (1598/99) badefterdar oldu.

lOOS^de (1599/1600) azledilip sonra

vefat etmitir. (IV. 315)

Mahmud Efendi (Tophaneli) III.

Murad4n muallimi Birgili brahim

Efendimin oludur. Kad olup Tire ve

Manisa kads oldu. Sonra defterdar-

lk hizmetine geçip bir-iki defa ba-

defterdar olarak ayrld. 101
5
'de

(1666/67) vefat etmitir. (IV. 3l6)

Mahmud Efendi (Tophanelizâde)

Tophaneli eyh Velî Efendi'nin olu

ve kazasker Feyzudah Efendimin da-

maddr. Kâtip ve süvari halifesi olup

1156'da (1743) vefat etti. Karacaah-

met'e defnedildi. Olu Mustafa Efen-

di'dir(^). Dieri eyh Ahmed Efendi

1172'de (1758/59) ve sonuncusu

eyh Hac Mehmed Efendi 1196'da

(1782) vefat etmitir. Torunlarndan

biri Hasan Efendi'dir(-+). (IV. 325/26)

Mahmud Efendizâde bak. Ahmed

Efendi; Said Efendi

Mahmud Hamud Paa III. Selim

devri (1789-1807) balarnda Tunus

valisi oldu. 1209V.la (1794/95) Trab-

luslu Ali Paa buna iltica edilince o

da Trablus^a asker sevk edip Trab-

lus'u ald. Bir müddet oraya da nüfu-

zu geçti. Sonra Tr nus^da beka bulup



1232'den (1817) sonra vefat etti. (IV.

331)

Mahmud Hayran Bursa 'da Zeynîler

Zaviyesi 'nde müstark idi. Vefat gü-

nünü haber vermitir. L Bâyezid

devri (1481-1 51 2j ermilerindendir.

Zeynîler'de medfmdur. (IV. 310)

Mahmud Kerim Bey Eyyûb Ahmed
Paa'nn("*) oglucur. Mülâzim ve yâ-

ver-i iarp idi. 13 yanda iken 16

a'bân 1312'de (12 ubat 1895) vefat

eyledi. Fâtih Türbesi bahçesine def-

nedildi. (II. 441)

Mahmud Mes'ud Paa stanbullu-

dur. 1236'da (1820/21) dodu. Mek-

teb-i Harbiyeye girerek 1253'de

(1837/38) çkm ilk erkân- harp ol-

duundan yükseli 3 miralay ve erkân-

harbiye reisi oldu. a'bân 1279'da

(Ocak-ubat 1863) mirliva ve sonra

ferik olup 1295'de (1878) inaat ve is-

tihkâmât dairesi riyasetiyle azlolunup

Safer 1306'da (Ekim 1888) müirlik

rütbesiyle muhâkemal dairesi reisi ol-

mutur. Cemaziyelâhir 1308'de (Ocak

1891) vefat edip Fâtih'e defnedildi. f-

fetli, doru idi. (1\\ 337/38)

Mahmud Nedim Paa Mehmed Ne-

cib Paa'nm küçük oludur. Mektû-

bî-i sadâret ve ârr.edî kalemlerine gi-

rip Bursal Said Paaya divan kâtibi

oldu. Sonra mektübî-i sadâret muavi-

ni olup Rebi-^âilevvel 1263*de (ubat-

Mart 1847) ûlâ sânîsiyle sadâret nek-

tupçusu ve Receb 1265 'de (Mays-

Haziran 1849) Divan- Hümâyûn
âmedî vekili ve Muharrem 1266'da

(Kasm-Arahk 18^9) âmedî, 1270 'de

(1853) beylikçi, Cema2iyele\^^elinde

(ubat 1854) bâlâ ile sadâret müste-

ar, e\^^âl 1270'de (Temmuz 1854)

hariciye müstear, Cemaziyelâhir

1271^de (ubat-Mart 1855) vezirlikle

Sayda valisi, Rebiyülâhir 1272'de

(Aralk 1855) am, Muharrem 1273'

de (Kasm 1856) zmir valisi, Receb

1274^de (ubat-Mart 1858) Meclis-i

Tanzimat azas, Ramazan'da (Nisan-

Mays 1858) hariciye nâzn vekili ve

Muharrem 1275 'de (Austos 1858) ti-

caret nâzn olup Cemaziyelevvel

1276'da (Aralk 1859) azledildi. Mu-
harrem 1277'de (Temmuz-Austos
1860) Trablusgarb vaUsi ve Safer

1284'de (Haziran 1867) Meclis-i Vâlâ

azas, Rebiyülâhir'de (Austos 1867)

deâvi nâzn ve Zlka'de'de (Mart

1868) ikinci defa sadâret müstear,

haftasnda bahriye nâzn, 22 Cemazi-

yelâhir 1288'de (B Eylül 1871) sadra-

zam olarak makamdan 25 Cemaziye-

.lewel 1289'da (31 Temmuz 1872) az-

ledildi.. Rebi^âilâhir 1290'da (Haziran

1873) Kastamonu valisi olup Cemazi-

yele\'vel (Temmuz) ortalarnda azle-

dilip Trabzon'da ikamete memur ol-

du. a'bân 1290'da (Ekim 1873) Ada-

na valisi olup 23 Safer 1292'de (31

Mart 1875) azledildi. 19 Receb 1292'

de (21 Austos 1875) ûrâ-y Devlet

reisi ve ayn 25 'inde (27 Austos)

ikinci defa sadrazam olup 19 Rebiyü-

lâhir 1293'de (14 Mays 1876) azledil-

di ve Çeme'ye gönderildi. Oradan

Sakz'a gitti. 1296 (1879) balarnda

Musul valisi oldu ve hemen ardndan

stanbul'a gelmesi için emir gitti. Zil-

hicce 1296'da (Kasm-Arahk 1879)

dahiliye nâzn olup 1299 (1882) son-

larnda rahatszlannca ayrld. Receb

1300'de (Mays 1883) vefat etti ve

Mahmudiye Caddesi'ndeki türbesine

gömüldü. Cömert, zekî, air, kâtipti.

Kzn Vâmk Paazade Refik Bey ile

evlendirdi ise de vefat etmitir. On-

dan toamîan vardr. (IV. 336/37)
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Mahmud Ne'et Efendi (Kbnsîzâ-

de) Arif Efendi'nin torunu olup mü-

derris, Muharem 1281'de (Haziran

1864) zmir, sonra bilâd- hamse mol-

las olup, 1295 (1878) ylndan sonra

hayattayd. (IV. 336)

Mahmud Paa eyh Edebâlrnin bü-

yük olu olup 100 sene yaamtr. I.

Murad devrinde (1361-1389) vefat

eylemitir. (IV. 309)

Mahmud Paa Enderun'dan yetiip

beylerden olmu ve bir arallc ran'a

esir gidip oradan sefaretle II. Bâye-

zid'e gönderilmiti. Sonra Biga beyi

olup L Selimce (Yavuz) balanarak

bir-iki defa ran'a sefaretle gönderil-

mitir. Sonra paa olarak Konya bey-

lerbeyi oldu. 933'de (1526/27) Kalen-

der harbinde ehid oldu. (IV. 310)

Mahmud Paa Sultan Mehmed dev-

rinde Hakkâri ve senelerce Karahi-

sar- arkî beyi olup paalk verildi.

966'da (1559) Erzurum önünde bir

ran harbinde ehid oldu. (IV. 311)

Mahmud Paa Bosnaldr. Mara va-

lisi Mehmed Paa'nm kölesidir. Efen-

disinin vefatnda Dâvud Paa^ya hazi-

nedar oldu. Sonra kethüda olup daha

sonra da Msr müteferrikalarndan

oldu. 968'de (1560/61) Yemen valisi

olup azledildi. 973'de (1565/66) Msr
vahi oldu ve a'bân 975'de (ubat

1568) alayla ehirde gezerken bir

kurun isabetiyle vefat eyledi. Bu ka-

za kurunu, baz Msr beylenni yok

etmesinden onlarn aile efradnn ga-

razmdand. Zâlim ve cebbard. (IV.

312/13)

Mahmud Paa Lala Mustafa Paa^nm
büyük kardeidir. Beylerden olup

' 986'da (1578) Rumeli beylerbeyi ol-

du. 987^de (1579) azledilip sonra ve-

fat etti. (IV. 314)

Mahmud Paa Aya Paa'nn olu-

dur. Babasyla Bagdad'da bulundu.

Sonra amcas Sinan Paa'nm evkiyle

998'de (1590) ehrizor beylerbeyi ve

daha sonra Konya valisi olup vefat

etmitir. (R^ 314)

Mahmud Paa Çerkesdir. Kethüda

Canfedâ Hatundun kardeidir. Bu se-

bepten kap'icbai ve gureba-y yesâr

aas olup lOOl'de (1592/93) Rakka

beylerbeyi. 1102'de (1593/94) Haleb,

1004'de (1395/96) ehrizor, 1005^de

(1596/97) Budin valisi oldu. 1006'da

(1597/98) Sivas valisi olup sonra ve-

fat eylemi:ir. (IV. 315)

Mahm.ud Paa emsî Ahmed Paa'

nn oludur. Babasnn sayesinde

mirliva olv.p 987'de (1575) ehrizor

ve sonra Kbrs beylerbeyi ve 1000'de

(1591/92) Bolu valisi, sonra yine Kas-

tamonu valisi oldu. Almanya muha-

rebesinde Usturgon'da mahsur kalp

muhafaza etti. Sonra Nahcvan bey-

lerbeyi olarak lOll'de (1602/03) e-

hid oldu. Güzel hizmet etmitir. (IV.

315/16)

Mahmud Paa Muhaî Sinan Efen-

di'nin torunu ve Kara Hüseyin Efen-

di'nin olu olup kad olmu ve sonra

meslek deitirerek mirliva olup Ha-

be beylerbeyi olup 1023 (l6l4) veya

1025'de (l5l6) orada halk tarafmdan

öldürülmütür. (IV. 317)

Mahmud Paa Enderun'dan yetiip

çukadar- ehriyârî olmutur. Cema-

ziyelev^'^el 1066'da (Mart 1656) vezir

rütbesiyle yeniçeri aas oldu. O se-

nenin Recebinde (Mays l656) ceza-

landnlara-c vefat etti. Mal dükünlü-

ünden meydan aalarna göz \aim-

mas kötü sonuna sebep oldu. (IV.

320)



Mahmud Paa Maglayhdr. Ende-

run'dan yetiip çavuba olmutur.

Muharrem 1076 'da (Temmuz-Aus-
tos 1665) vezirlikle kubbeniîn ve as-

ker evki memuru oldu. 1078 'de

(1667/68) Konya ve sonra Budin va-

lisi oldu. lOSl'de (1670/71) stanbul

kaymakam olup ayn sene Bosna va-

lisi olarak azilden sonra vefat eyledi.

becerirdi. (IV. 321)

Mahmud Paa 3aldr. Mahmudog-
îu damadyd. Beylerden olup 1100'

de (1688/89) Hersek paas oldu.

1103'de (1691/92) Silistre ve Özi vali-

si olup 1104^de (1692/93) vefat etti.

(IV. 322)

Mahmud Paa Gaslidir. "Yakoval"

denir. Mîrimîran rütbesiyle 1107'de

(1695/96) Dukagin ve Prizren muta-

sarrf oldu. Sonra vefat etmitir. Olu
Süleyman Paa 'dr. (IV. 323)

Mahmud Paa Bostanc Ocagrodan

yetiip mîrimîranlkla Özi beylerbeyi,

1102'de (1690/91) Bolu ve 1103'de

(1691/92) Sivas valisi, azilden sonra

1107'de (1695/96) Sakz muhafz
llOS'de (1696/9^) Amasya valisi olup

1109'da (1697/98) Sentine muhare-

besinde ehid o.du. (IV. 323)

Mahmud Paa Mehmed Mevlûd Pa-

amn oludur. 1109'da (1697/98)

Mara valisi olup sonra vefat etti. (IV.

323)^

Mahmud Paa Gürcü Mehmed Pa-

amn yeeni V:^ Boyunegri Ahmed
Paa^nn damaddr. Yeniçeriden yeti-

ip Edirne aas ve Zilka'de 1196'da

(Ekim 1782) zaarcba, o sene kul

kethüdas, Receb 1197'de (Haziran

1783) yeniçeri aas olup 1199xia

(1785) azledildi. O sene mîrimîran ve

ardndan vezir ve Belgrad muhafz
oldu. Zilkaxle :.200xle (Evlül 1786)

Silistre muhafazasyla Sivas valisi ve

evval 120rde (Temmuz-Agustos

1787) Adana valisi oldu. Harpde îs-

maiPe yakn muhafazada olup 1203"

de (1788/89) vefat etti. Olu Cebeci

Osman Paa'dr. ktidar sahibiydi.

(IV. 327/28)

Mahm^d Paa Bosnaldr. Faglay

kapdan olup 1210'da (1795/96) mîri-

mîran oldu. Daha sonra vefat etti.

(IV. 329)

Mahmud Paa Ohrili Ahmed Paa'

nm oludur. Cemaziyelevvel 1211 'de

(Kasm 1796) Rumeli pâyesiyle Ohri

mutasarrf oldu. Daha sonra vefat et-

ti. (IV. 329)

Mahmud Paa Süleyman Paa'nm
olu olup mîrimîran olarak Receb

1210'da (Ocak 1796) Yeniehir muta-

sarrf oldu. Daha sonra vefat etti. (IV.

329)

Mahmud Paa Ipozlu Abdullah Pa-

a'nm oludur. 1202'de (1787/88)

Akkerman muhafz ve sancaklar

devrederek Ada-i Kebir muhafz
olup 1212'de (1797/98) vefat etti. (IV.

329)

Mahmud Paa Said Paamn karde-

idir. Prizrenlidir. 1224 (1809) harbin-

de bulundu. Sonra paalkla Prizren

mutasarrf oldu ve senelerce kald.

Sonra vefat etmitir. (IV. 332)

Mahmud Paa Mehmed Reid Paa'

nm hazinedar olup mîrimîranlk ve-

rildiyse de az müddette alnp kapc-
ba olmutur. Bu halde (1820'lerde)

vefat etmitir. (ÎV. 332)

Mahmud Paa Bonak beylerinden

olup îzvornik kumandan olarak

1242'de (1826/27) mîrimîranlkla ora-

ya mutasarrf olmutur. Az bir müd-
dette vefat etti. (IV. 332)
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Mahmud Paa Nilidir. 1247'de

(1831/32) mîrimîranlikla oraya muta-

sarrf oldu. Sonra azledildi. Sonra ve-

fat etmitir. (IV. 332)

Mahmud Paa Askerlikten yetiip

hassa miralay ve elbise memuru ol-

du. 126l'de (1845) hassa mirlivas ol-

du. Sonra imâlat müdürü olup 1264'

de (1848) aça çkt. Sonra vefat ey-

lemitir. (IV. 333)

Mahmud Paa Tersaneden yetiip

Kurunlu JMahzen memuru ve mirliva

olmutu. 5 Zilhicce 1271'de (19 Aus-
tos 1855) vefat edip Beyolu Mezarl-

g'na defnedilmitir. (IV. 333)

Mahmud Paa Kanburdur. Askerlik-

ten yetiip hassa piyade livas ve mâ-

beyn-i hümâ^njnda seryâver-i padia-

h olmutur. 1273 (1856/57) tarihle-

rinde vefat ederek Beyolu Mezarl-

924 g'na defnedilmitir. (IV. 333/34)

Mahmud Paa Topçuba Mustafa

Aga'nm oludur. Tophanede yetiip

ihtiyat mîdivâs ve sonra 1260' da

(1844) hassa livas, sonra ferik olup

zmir kumandan, Zilka'de 1263'de

(Ekim 1847) hassa reisi, 1264'de

<1848) bahriye reisi, Rebi^ailâhir 1265'

de (Mart 1849) vezirlikle hassa müiri,

Rebiyülâhr 1268'de (ubat 1852)

Meclis-i Vâlâ azas, 20 ev\'^âl 1268'de

(7 Austos 1852) Ankara valisi olup

Zilka'de'de (Agustos-Eylül) ayrld ve

19 Zilhicce 1268'"de (4 Ekim 1852)

kapdan-î derya oldu. 17 Rebiyüle\^'el

1270'de (18 Aralk 1853) Sinop'da do-

nanma yangn üzerine azledilip mu-

hakeme akma alnd. Cemaziyele\^^el

1271'de (Ocak-ubat 1855) Bolu'ya

sürüldü. 1273^de (1856/57) affedilerek

dönüünün ardndan Receb 127
3
'de

(Mart 1857) vefat eylemitir. Ümmî ve

cesurdu. Olu mirliva Mustafa Paa,

babasnn hâmisi Mehmed Ali Paa'ya

damad oldu. Dierleri Mehmed Ali

Paa ve Ahmed Râtib Pasajdr. (IV.

334/35)

Mahmud Paa Kurttur. Askeriikten

yetiip liva ve ferik oldu. Ziika'de

1267'de (Eylül 1851) vezirlikle Ye-

men valisi olup Safer 1272^de (Ekim

1855) Cidde valisi oldu. 1273'de

(1856/57) azledildi vesonra Diyarbe-

kir valisi oldu. Rebiyülâhir 1275'de

(Kasm 1858) ikinci defa Cidde valisi

olup ayn ylm Cemaziyelâhirinde

(Ocak 1859) vefat etti. Tedbirli, obur-

du. Olu Eref Bey binba kadar ol-

mutu. (IV. 335)

Mahm.ud Paa kodrah Mustafa Pa-

a'nn birinci oludur. 1240xla (1824/

25) domu, 1243^de (1827/28) mîri-

mîranlikla ta;.tif olunup 1271'de

(1854/55) Mentee, 1272^de (1855/

56) Rumeli beylerbeyi pâyesiyle Lâ-

zistan ve 1274'de (1857/58) Aydn,

1276'da (1859^60) Mu ve 1279'da

(1862/63) slimye, 1281 'de (1864/65)

Yenipazar ve 1284'de (1867/68) Her-

sek mutasarrfJ.klarna memur olmu
ve 1286'da (1869/70) Hersek-de vefat

etmitir. Mostar'da Karagöz Camii'n-

de medfundur. (IV. 335/36)

Mahmud Paa Eski askerlerden

olup mîrlivâlktan emekli olmu ve

surre emini olup 7 Muharrem 1295'

de (11 Ocak 1878) vefat ederek Hü-

dâî Tekkesime defnedilmitir. (IV.

336)

Mahmud Paa (Abdülcelilzâde)

Mehmed Paamn oludur. 1225'de

(1810) mîrimîran rütbesiyle Musul

valisi olup o sene içinde vefat etti.

(IV. 330)

Mahmud Paa (Adnî) (VeK) Hm at

asll olup Alacahisarldr. Beylerden



Mehmed Aa, Hristiyan ülkesinden

getirip il Murac'a takdim etti. Müslü-

man olduktan sonra L Mehmed'e
bah bu\airuld. Sarayda ilim. ve hü-

ner tahsili ile kapcba olmutur.

855^de (1451) L Mehmed (Fâtih) tah-

ta çkmca vezir oldu. 857'de (1453)

sadrazam oldu. 872 'de (1467/68) az-

ledilip 873'de (1468/69) kapdan-
deyâ oldu. 877 ^de (1472/73) ikinci

defa sadrazam olup 878'de (1473/74)

dümanlannm hilesiyle cezalandrla-

rak vefat etti. /.dma yaptrd cami-

nin mihrab önünde medfundur. Bos-

nay fetheylemtir. Alim, air, cesur,

gazi, tedbirli, âdil olup sâlih ve din-

dard. Camiinden baka medrese ve

hamam olup Hasköy'de dahi hayrat

vardr. Hatta bu sebepten ''Mahmud

Paa Hasköyü" dendi. Bir olu olup

az müdette vefu ederek yanma def-

nedilmitir. (IV. 309)

Mahmud Paa (Babanl) 1190da

(1776) Baban sancan büyük karde-

i Mehmed Paa'dan alp dier karde-

i Ahmed Paa'va teslim etti. 1194'de

(1780) onlardan küçükken mutasar-

rfla kendisi geçti. 1197'de (1783)

azledilince intikam için ran'a sa\Tj-

up savaa kalknca kaüedilmitir.

(IV. 327)

Mahmud Paa (Babanl) Abdurra li-

man Paa'nm oludur. 1228''de (1813)

babasnn yerine Baban ve Süieyma-

niye mutasarrf oldu. 1235'de (1820)

Badad üzerint memur olup tebed-

dül-i vilâyet icraatnda bulundu. An-

cak kendisinin kötü hali gömmekle
azledilip stanbul'a getirildi. 127

2
'de

(1855/56) ^'efat eylemitir. Saraçhane-

barnda medfundur. (IV. 334)

Mahmud Paa (Baltaczâde) Balta-

c Mehmed Paa'nm oludur. Beyler-

den ve I. Süleyman (Kanunî) devrin-

de beylerbeyilerden oldu. Çeitli gö-

revlerde bulunup 1006'da (1597/98)

Yank beylerbeyi olup orada ehid
oldu. airdir. (IV. 315)

Mahmud Paa (Besmele) Cafer Pa-

amn tabiidir. Mirliva, sonra 1007'de

(1598/99) Sivas valisi, sonra Van ve

Nahcvan valisi olup azledildi. 1011

(1602/03) tarihlerinde ran muhare-

besinde bulunarak esir ve ehid oldu.

(IV. 316)

Mahmud Paa (Caalazâde) Sinan

Paa'nm oludur. MMivâ ve sonra

beylerbeyi payesi olmutur. irv^an

muhasarasnda bulunarak firar etti.

1013'de (1604/05) Diyarbekir ve 1016'

da (1607/08) Badad valisi oldu.

Sonra rütbesi kaldrlmtr. Sonra mt-

besi geri verilerek 1023 'de (l6l4)

kubbe veziri oldu. 1032^de (1623)

Abaza üzerine serdâr olup sonra yine

kubbe veziri oldu. 1043'de (1633/34)

sürülüp oradan hacca gitti. Döndük-
ten sonra emekli oldu. e\^'^â 1052'

de (Ocak 1643) vefat etti. Bir ie ya-

ramad. Uysal, baarszd. (IV. 319)

Mahmud Paa (Çivizâde) Abdullah

Efendimin oludur. Müderris, Trab-

lusam kads, sonra I. Selim (Yaaz)
ve I. Süleyman (Kanunî) evkaflar

mütevellisi, sonra Rumeli ve Msr
defterdar, sonra mîrli^'âlkla Aydn
ve Rodos beyi oldu. 978'de (1570/71)

vefat etti. (IV. 313)

Mahm^ud Paa (Deli Baltazâde)

Yeniçeridir. Zaarcba olup 11 05 "de

(1693/94) kul kethüdas olup 1106

balarnda (l694 ortalan) azille o se-

ne sekbanba olup ardndan yeniçe-

ri aas oldu. 1107'de (1695/96) ve-

zirlik ihsan buyuruldu. Muharrem
1109^da (Temmuz-Agustos 1697)
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Sentine muharebesinde ehid oldu.

Cesur ve gayretliydi. (IV. 323)

Mahmud Paa (Güzelce) II. Se-

limin bendelerinden olup Ende-

run'dan yetiti. Siyâvu Paa'nm göz-

de adam olduundan yeniçeri aas
olmutur. 1002'de (1593/94) Kars

muhafz olup lOOT^de (1598/99) ye-

dinci vezir ve Tuna muhafz oldu.

1009'da (1600/01) üçüncü vezir olup

Mihal Vo^^'oda üzerine Eflâk'a me-

mur olmutur. Receb lOll'de (Aralk

1602) sadâret kaymakam olup sonra

Yemiçi Hasan Paa'nm takibinden

dolay bir tekkede gizlenmeye mec-

bur oldu. Sonra ortaya çkp emekli

oldu. 1013 sonlarnda (1605 balar)

vefat eyledi. Tedbirli, güçlüydü. Cer-

rahpaa'da medfundur. Zevcesi, Si-

nan Paa'mn eski nikâhllarndan

olan bir hanm idi ki, II. Bâyezidln

olu ehzade Ahmedn torunlarn-

dandr. (IV. 316)

Mahmud Paa (Kaplan Beyzade)

Yakovaldr. Mîrimîrandan olup Re-

ceb ll48^de (Kasm-Arahk 1735) Oh-

ri mutasarrf oldu ve 1173 (1759/60)

ylma kadar kalp sonra vefat etti. (IV.

326)

Mahmud Paa (Kara) Gazi Meh-

med Paa^nm oludur. Babasnn ve-

fatnda kodra mutasarrf oldu.

1199'da (1785) isyan haberi alndysa

da Kapdan Cezayirli Hasan Paa'nm

gidiinde yalan olduunu beyanla af-

fedildi ve yerinde brakld. Ancak

döndüünde mütesellimi brahim Pa-

a 'yi çkarp derbendât babuu bo-

lükbalanyla muharebe etti. Tepede-

lenli Ali Paa ve Ohrili Ahmed Paa
dahi buna yardmda bulunmulardr.

Bu sebepten mtbesi kaldrlarak eya-

letler bakasna verilmi ve cezalan-

drlmasna Abd Paa memur olmu-

tur. 1200'de (1786) sadrazam deiin-

ce bununla Ahmed Paa affolunmu-

lar ve gaile bertaraf edilmitir. Ancak

bu yine edepsizlie balamakla Ay-

doslu Mehmec Paa gönderilmi ve

1203'de (1788/89) özür dileyince su-

cu affolunmustur. a^bân 1204'de

(Nisan-Mays :790) vezirlikle Yeni-

pazar serasker:" ve Anadolu valisi ol-

du. 1205"de (1790/91) orduya gelip

Vidin seraskeri oldu. Sonra azledilip

yine serkelie balaynca vezirlii

kaldrld. 19 aMn 1209'da (11 Mart

1795) affolunarak vezirlii geri veril-

mi, Rebiyülâhr 1211"de (Ekim 1796)

Karada'a askt;ri ku^n^etie girip aske-

rini lâzm gelen yedere datm,
kendisi 50-60 kimse ile bir evde ge-

celemi ve Karadallar o evi basp

bunu avenesiyle ehid eylemilerdir.

Bas Cetine'de bir kilisede mahfuz

kalp cesedi Podgoriçe'de medfun-

dur. (IV. 328/29)

Mahmud Paa (Kemanke) Tokat-

ldr. stanbul'da bezirgan olup sonra

Koca Mustafa -^aa'ya aa oldu. 1089"

da (1678) sipahiler aas olup o sene

Diyarbekir beylerbeyi oldu. 1093'de

(1682) vezir rütbesiyle stanbul kay-

makam olup Diyarbekir'den geldi.

1095'de (1680 Özi valisi ve sonra

Kamaniçe mu'aafz oldu. Harpde bu-

lunarak souktan yüz kadar adam
donunca dönüp hisara girdii srada

souktan dor.up vefat etti. Ya 45

olup sadedil ve mal sahibiydi. (IV.

321/22)

Mahmud Pa^^ia (Koca) Üsküplüdür.

Yeniçeriden yetiip sekbanba oldu.

1099'da (1688) yeniçeri aas olup

^^ezirlik ihsan buyarulmutur. Sonra

Sofva ciheti seraskeri oldu. Sonra Üs-



küp muhafz oldu. 1106'da (1694/

95) vezirlii kaldrlarak emekli edilip

o halde vefat etti. Kendisinden umu-

lan derecede hizmet görülmemitir.

(V. 322)

Mahmud Paa (Kulakzâde) Beyler-

den olup mîrirnîranlkla I. Mahmud
devri ortalarnda Yanya mutasarrf

oldu ve 1156 (1743) tarihinden sonra

vefat etti. (IV. 326)

Mahmud Paa (Mahmud Beyza-

de) pekli Mahmud Beyzade Hüsnî

Bey'in oludur. Beylerden olup

1096'da (1685) Mezistre beyi idi. Mu-

harrem 1101 'de (Ekim-Kâsm 1689)

Yeen Osman ?aa ile avenesini ba-

basyla JDeraber padiah buyruuyla

idam eylemelerinden dolay paalkla

Prizren ve Dukagin sanca mutasar-

rfl ihsan buyuruldu. 11 03 'de

(1691/92) vezirlikle Yanya ve Rumeli

valisi oldu. llC7^de (1695/96) Lugo
muharebesinde sa böründen \njiru-

larak ehid oldu. O gün ahin Paa
da ehid olmakla her ikisinin na'
ota- hümâyûna getirilip II. Mustafa

yüzlerini açarax "bihamdillah -Tabur

fethine muvaffak oldumsa da ahi-

nimle Mahmucumdan ayrldm" bu-

yurup bir yere yan yana definlerini

ferman buyurdular. Ancak Mahmud
Paa dünya kelâm etmekle gasil ve

tekfin olunup ahin Paa etmemekle

elbisesiyle gömülmütür. Cesur, gay-

retli ve seferde rükn-i azamdan idi.

Bugün ehid olan Pertev Hüseyin

Bey de elbisesivle defnedilmitir. O-
lu Hüseyin Paa Dukagin mutasarrf

oldu ve senelerce bulunup 1126'da

(1714) vefat etti. Bunun olu Tâhir

Paa 1126'da (1714) Dukagin muta-

sarrf ve 1152^de (1739/40) Delvine

mutasarrf olarak sonra vefat etmiti.

Olu Mahmud Paa Dukagin muta-

sarrf olup 1150 (1737/38) ylndan
sonra vefat etmitir. (IV. 322/23)

Mahmud Paa (Mezbeleturpu)

Maliyeden yetiip Sivas ve Tuna def-

terdar oldu. 1006'da (1597/98) bey-

lerbeyi pâyesiyle badefterdar oldu.

1007'de (1598/99) azledildi. Sonra

vefat eyledi. Hattatd. (IV. 315)

Mahmud Paa (Sert) Edirne ileri

gelenierindendir. 1224 (1809) sonla-

rnda mîrmîranlkla Tutrakan muhaf-

z, evval 1224'de (Kasm 1809) Eski-

ehir mutasarrf olup 1225'de (1810)

vezirlik verildi. 1226'da (1811) vezir-

lii kaldrld ve Muharrem 1228'de

(Ocak 1813) tekrar verilerek Kars,

sonra îçel, 1234'de (1819) ilâve ola-

rak Van ve Muharrem 1240'da (Eylül

1824) Kars ve Nide, Beyehir ve Kr-

ehir valisi oldu. 1242'de (1826/27)

azledilip vezirlii kaldrld. 1243 'de

(1827/28) tekrar verilerek Balkanlar

muhafz olup Muharrem 1245 'de

(Temmuz 1829) Silistre'de esir düüp
Petersburg'a götürüldü. Esaretten

döndüünde hastalanp Edirne'ye

ulanca 1245'de (1829/30) vefat ey-

lemitir. Cesur, tedbirliydi. Bir kzyla

haylice borcu kald. Olu Hasan Bey

kapcba oldu. (IV. 332)

Mahmud Paa (Suhte) Adanal Se-

vindik Mehmed Paa'mn kethüdas

olup mal kuv^^^etiyle Adana valisi ve

a'bân'da (?) Karadeniz kumandan
olup Zilka'de 1068'de (Austos l658)

Haleb valisi oldu. 1069"da (1658/59)

Abaza Hasan'a balanaca iitilmek-

le cezalandrlarak vefat etü. (IV. 320)

Mahmud Paa (Sürücü) Kapcba
ve mîrimîranlk ile asker sürücüsü ol-

du. Sonra Rakka valisi ve ev^'âl

1224^de (Kasm 1809) vezirlikle Kon-
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ya valisi olup birkaç sene sonra vefat

etti. (IV. 330)

Mahmud Paa (Tatar) Krm'dan ye-

tiip mîrimîran oldu. 1126'da (1714)

Yenikale muhafz ve sonra Bâyezid

mutasarrf olarak ll48'de (1735/36)

suçlanp cezalandrlarak vefat etti.

(IV. 325)

Mahmud Paa (Ulu) Hasodal ace-

mi aalndan paa olup 1070'de

(1659/60) Kerbelâ'da ehid oldu. (IV.

321)

Mahmud Paa (Zogaolu) lbasanh-

dr. Tepedelenli Ali Paa bulunduu

srada devlete balamak için Safer

1227'de (ubat-Mart 1812) mîrimîran-

lk verildi. Cemaziyelâhirde (Haziran-

Temmuz) lbasan mutasarrf oldu.

1242'de (1826/27) vefat eyledi. Cesur-

du. Olu Mehmed Pasajdr. (IV. 332)

Mahmud Paazade bak. Hüseyin

Paa

Mahmud Râif Efendi (ngiliz) An-

bar emini smail Efendi'nin oludur.

Mektûbî-i sadr- âlî kalemine girip

Londra srkâtibi oldu. Rebiyülâhr

1213'de (Eylül 1798) donanma müs-

tear oldu. Dönüte Korfu^nun bir

güzel resmini yapp takdim edince ri-

kâb beylikçisi olup Cemaziyelewel

1215'de (Eylül-Ekim 1800) Msrca

çarlarak reisülküttab oldu. Cemazi-

yelewel 1220'de (Austos 1805) ay-

rld. Zilhicce 122rde (ubat 1807)

Karadeniz Boaz Anadolu ve Rume-

li canibi inaat nâzn oldu. 17 Rebiw-

Iewel 1222'de (25 Mays 1807) Bo-

azlarda yamaklara Nizam- Cedîd el-

bisesi giydireyim derken buna kar
çkan askerler tarafndan katledildi.

Üsküdar'da Ayrlkçemesi'nde med-

fundur. Yabanc dilleri bilir, coraf-

yaya vâkf, musikiinas, inâ ve kita-

bette benzersizdi. 'Tanbürî" de denir

ki, çalmasmds ustayd. Atlas Minori

tercüme eyledi. Olu brahim Efen-

di'dir(->). (IV. 329/30)

Mahmud Reis (Kara) Donanma
beylerinden olup 927'de (1521) He-

reke kalesini dümandan kurtarm-

tr. Sonra vefat etti. (IV. 310)

Mahmud Ünid Dede Trablusludur.

Beikta Mevlevihane si evhi Yusuf

Efendiye damad olup Ruhi ede'nin

yerine Galata Mevle\n:hanesi eyhi ol-

du. 1232'de (1817) kaynpederinin

vefatnda Beikta Mevlevîhanesi

eyhi oldu. 16 ewâl 1234'de (8

Austos 1819 > vefat etti. (IV. 331)

Mahmudzâde bak. brahim Efendi

Mahmudzâde III. Ahmed de\a-i (1703-

1730) kazaskerlerinden Ak Mahmud

Efendi olu Zeynelâbidîn Efendi bir

ilim oca uyandrdlarsa da sonuçsuz

kald. Ancak o zamanda eyhülislâm

Tophaneli Ah.med Aa olu Mahmud
Efendi oulla:; bir deyk kadar devam

etmitir. Bir de Mahmud Çavusun

oullar vardr ki, içlerinden müderris

ve kazasker olan olmutur. Devrimiz

ortalarna dogm gelmitir. (IV. 705)

Mahremi Çelebi Nâib ve kâtip oldu.

Bir aralk ailesiyle denizde dümana
esir oldu. Kendisini kefaletle kurtarp

gelip para biriktirdi. III. Murad devri

(1574_1595) balarnda vefat eyle-

mekle dostlarndan Haydar Reis, aile-

sini düman diyarndan getirdi. Usta

airdir. (IV. ÇS)

Mahrukîzâcie bak. Ali Mehmed Bey

Mahtûmî Aa stanbulludur. Silah-

or olup brahim PaaA^a kar oldu-

undan 10-15 sene kadar taralarda

ve Selânik'de kald. Rebinîiâhir 1143^



de (Ekim-Kasm 1730) paa ortadan

kalknca bn-akld. Il45'de (1732/33)

vefat etti. Usta airdir. (IV. 352)

Mahvî Ahmed Çelebi Edirnelidir.

1089'da (1678) vefat eyledi. airdir.

(IV. 338)

Mahvî Çelebi Kastamonuludur. IIÎ.

Murad devri (15''4-1595) sonlarnda

vefat etti. airdir. (IV. 338)

Mahvî Efendi Hayraboluludur. Hal-

veti olup 1150'de (1737/38) vefat etti.

air olup Divajt' vzi'dv. (IV. 338)

Mahvî Hasan Efendi Tebriz'de 1238^

de (1822/23) dodu. 1263'de (1847)

stanbul'a geldi. Talik hattatyd.

1270 (1854) tarihinden sonra vefat et-

ti. airdir. (IV. 338)

Mahvî sâ Efendi Boluludur. Ganî-

zâde Nâdirî Efenci'nin kz kardeinin

oludur. Sukûkî Ali Efendi'nin olu-
dur. Bülbülcüzâde smail Halvetrden

el ald. Kürsü e/hieri snfnda Sü-

leymaniye vaizi olup hacca gitti.

Döndükten sonra 1127'de (1715) 80

yanda vefat etti. Hz. Muhyiddin

Arabî Türbesi'ne defnedildi. Nefesi

tesirli ve airdi. Nahivde Müfdü'l-
Frab telif eyledi. Olu, Mehmed Sa-

lih Mahvî Efendi'dir. (III. 612)

Mahzûlî smail Efendi Lofçaldr.

Filibe'de müceliit olup 1275 (1858/

59) ylndan sonra vefat etti. airdir.

(IV. 352)

Makalî Mehmed Çelebi (Hamam-
czâde) Alaehiridir. Mülâzim ve ka-

d oldu. 992'de (1584) vefat etti. air-

dir. (IV. 506)

Makalî Mustafa Bey Alaehiridir.

Sazkâr olup 977'de (1569/70) vefat

etti. Divan sahibi airdir. (IV^ 5O6)

Makdisî bak. AbdüUâtif; Ali Efendi

Maksûd Efendi Tokatldr. stan-

bul'a gelince Sünbül Sinan Efendiye

mürid oldu. Hilafetle Hayrabolu ve

sonra Siroz'a giderek eyh oldu.

970 'de (1562/63) vefat etmitir. Ermi
saylanlardandr. (IV. 506)

Maksûd Efendi Kürdistan'dan gelip

müderris, Diyarbekir, Erzurum mol-

las olmutur. Azledilmi olarak 1003'

de (1594/95) vefat etti. Âlim ve sâlih-

di. (IV. 506)

Maksûd Efendi Erzurumludur. Mü-
derris iken Ramazan 1041 'de (Mat-

Nisan 1632) vefat etti. yi huyluydu.

(IV. 507)

Maksûd Giray Hac Selim Giray'

m

oludur. (IV. 507)

Maksûd Giray Kara Devlet Giray'm

oludur. (IV. 507)

Maksûd Giray Han Hac Selim Gi-

ray'm torunudur. Yetiip 1173'de

(1759/60) kalgay ve 1178'de (1764/

65) Krm han oldu. 1182'de (1768/

69) azledildi. 1185'de (1771) ikinci

defa Krm han oldu. Rebi)njle\n-^el

1187'de (Mays-Haziran 1773) azle-

dildikten sonra vefat etmitir. Oulla-
r Selim Giray ve Mehmed Giray 1205

(1790/91) smail harbinde ehid ol-

dular. (IV. 507)

Maksûd Giray ahm Efendi Hac
Mehmed Girayn(-^) oludur. 1282'

de (1865/66) vefat etti. E^lip'e defne-

dilmitir, (L 96)

Maksûd Paa Kapcba ve sonra

beylerbeyi oldu. 974'de (1566/67)

Haieb beylerbeyi olup sonra vefat et-

mitir. (IV. 506)

Maksûd Paa Sipahi olup defterdar

Ömer Efendi hizmetinden yetiip

defterdar kethüdas, mîrahûr, sonra

vezirlik ile 1050^de (1640/41) Diyar-
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bekir valisi oldu. lOSl'de (1641/42)

azledildi. 9 Receb 1052^de (3 Ekim

1642) Msr valisi oldu. 13 Safer

1054^de (21 Nisan 1644) azlolunup

geliinde Receb 1054'de (Eylül 1644)

vefat etmitir. Yumuak huylu, kerim,

bilgili ve marurdu. Kara Mustafa Pa-

a bunu kendine halef yetitirmeyi

arzu ederdi. (IV. 507)

Maktulzâde hak. Ali Paa

Mal Eei bak. Ali Çelebi

Mâlî Mehmed Çelebi Diyarbekirii-

dir. 1085^de (1674) vefat etti. airdir.

(IV. 94)

Mâlik Mehmed Efendi brahim Pa-

a naibi denir. 1002'de (1593/94)

Kbrs defterdar olmutur. Sonra ve-

fat etti. (IV. 94)

Mâlik Nailî Paa Arna\n.tdur. Uzun

yaamas ve hânedanlgyla hasebiyle

Rumeli payesi olmutur. Ya 85 var-d halde Yanya'da 5 Ramazan

1309^da (23 Mart 1893) vefat etti.

Zengindi. (IV. 94)

Mâlik Paa Arna^atdur. Mîrimîran

olup 1223'de (1808) Üsküp mutasar-

rf, ev\^âl 1236'da (Temmuz 1821)

çel sancagyla Sofya mutasarnh, son-

ra Köstendil mutasarrf oldu. Oralar-

da vefat eylemitir. Kardeinin olu
kapcba Hurid Berdir. (IV. 94)

Mâlikîzâde hak. Ahmed Efendi

Malkoç hak. Ali Paa; Mehmed Efen-

di

MalkoçAa 1025'de (l6l6) kapclar

kethüdas olup sonra vefat etmitir.

(IV. 94)

Malkoç Bey I. Bâyezid'ln (Yldrm)

beylerinden olup Sivas valisi olmu-

tur. 804^de (1401/02) harpde esir ol-

mu ve brakldktan sonra az müd-

dette vefat etmitir. Cesur ve gayret-

liydi. Evlâdna "Malkoçoullar" denir

ki, Ali Bey ve Ai Tur Bey bunlardan-

dr. (IV. 94)

Malkoç Bey Timar sahiplerinden

olup alaybeyi idi. Rüstem Paa'nn

himmetiyle Duga beyi olup 960'da

(1553) Bosna beyi oldu. 963'de

(1556) azledildi ve 964'de (1557) Ki-

lis beyi oldu. Oj-ada vefat etmitir. Bir

defa harpde pek çok esir almt ki,

bir tanesi bir kile ekere deiilmi ve

satlmtr. Oullar brahim Bey,

Ömer Bey, Osman Bey'dir. (IV. 94)

Malkoçoglu bak. Ali Bey; Ali Tur

Bey

Malta bak. Hasan Aa
Malûl Emir bak. Mehmed Efendi

Ma'lûl Emir2^.âde bak. Mehmed
Efendi

Ma'lûlzâde Abdülkadir Efendi olu
Malul Mehmed Efendi'nin oullar-

dr. Sürekli olmad. (IV. 706)

Mamalzâde bak. Ömer Paa

Mamazâde bak. Alisi Ali Efendi

Manastrl Çelebi Manastr'da mün-

zevî ve müderris oldu. 929'da (1523)

vefat etti. Fâzld. (IV. 515)

Ma'na hak. Hasan Efendi

Manav bak. Ahmed Efendi; Alâeddin

Ali; Alâeddin -.\li Efendi; Bâlî emsî

Efendi; Sâdk 1/Iehmed Efendi; Seydî

Efendi; Seyfullah Efendi

Manav Abd bak. Abdülkadir Efendi

Manav îhtiy£:T Âlâiyelidir. Kefe ve

Kbrs müftüsü olup ev\^âl 987'de

(Kasm-Aralk 1579) vefat etti. limle

mehurdu. (IV. 515)

Manavîzâde oak. Tâceddin brahim

Efendi



Manavzâde bak. Abdurrahman

Efendi; Mecdî Mustafa Efendi

Manavzâde Geçen asr âlimlerinden

Mehmed Efendi ve Abdurrahman
Efendi'ye dendi. Ancak ilerleyemedi-

1er. (V. 707)

Mandal hak. Ahmed Efendi

Mandaliyatîzâdtiî hak. Said Efendi

Ma'nevî Mustafa Efendi Karaba

Ali Efendi'nin oludur. Mehmed Aga

Tekkesi eyhi oldu. Ünü, vaaz ve na-

sihati derecesinde olduundan padi-

ahla görüme erefine nail olmutur.

1105'de (1693/94) Edirne'den stan-

bul'a gönderildi. Cemaziyelâhir 1114'

de (Ekim-Kasm 1702) vefat edip Na-

sûhî Tekkesi'ne defnedilmitir. Bilge-

lii ile mehur, muhaddis ve Arapça

sanatlara vâkf airdi. (IV. 413)

Mân Mehmed Efendi Çalk Ali

Efendi 'nin olu olup müderris iken

1008'de (1599/1600) vefat etmitir.

Usta air, âlim ve fâzld. (IV. 134)

Manî Mehmed Efendi Çalk Ali

Efendi'nin(-^) oludur. Müderris

olup 1007'de (1598/99) orduyla gitti-

i Hezargrad'da lOOS'de (1599/1600)

vefat etmitir. Âlim, fâzl, airdi. (IV.

134; III. 495)

Manisalzâde bak. Mahmud Efendi

MansûrAa Saraydan yetiip sermu-

hasib-i padiah oldu. Cemaziyelev-

vel 1192'de (Haziran 1778) vefat etti.

Egrikaprda medfundur. (IV. 51 6)

Mansûr Efendi Kalemden yetiip

ruznâmeci olmutur. 1040 'da

(1630/31) Bagdad harbinde ehid ol-

du. (IV. 516)

Mansûr Paa Bada d''da Müntefik

aireti eyhi olup ekseriya Bagdad va-

lilerini, isyankâr hareketleriyle rahat-

sz ederdi. Sonra taltifen mîrimîran

olup sonra stanbul'a getirilmitir. Bir-

kaç sene ûra-yi Devletle aza edilmi-

tir. Mezunen Badad'a giderek 1300'

de (1883) vefat etmitir. (IV. 516)

Mansûrî Mehmed Efendi Tabip

olup Süleymaniye Dârüifas'nda
müdür olmu ve müderrislikle ödül-

lendirilmiti. Muharrem 11 87'de (Ni-

san 1773) vefat etti. (IV. 254)

Mansurî Mehmed Efendi (Seyyd)
Müderris, 1180'de (1669/70) Edirne

mollas oldu. Azledihni olarak 7 Zil-

ka'de 1183'de (24 Mart 1778) vefat et-

ti. Erikap'da medfundur. (IV. 51 6)

Mansurîzâde bak. Nurî Mustafa Paa

Mantkî bak. Ahmed Efendi; Ali Efen-

di; Mehmed Efendi; Yusuf Efendi

Mantkîzâde bak. smail Efendi

Mantkîzâde smail Efendi'nin ismi

görülmütür. Mantkî Ahmed Efen-

di'ye mensup olmaldr. (IV. 708)

Manyasîzâde bak. Lutfullah Efendi

Mardinî bak. Halil Efendi

Ma'rifetullah Efendi Müderris,

998'de (1590) am müftüsü, sonra

Medine'de Sultan Mehmed Medresesi

müderrisi, sonra yine am ve Kbrs
müftüsü oldu. 10l4'de (1605/06) az-

ledilmi olarak vefat etü. Edirnekap

dnda medfundur. Salih ve iffetliydi.

(IV. 502)

Martoos bak. Abdullah Efendi;

Mehmed Efendi

Martolos2âde hak. Abdurrahman

Efendi; Mahmud Efendi; Mustafa

Efendi

Martoloszâde eyhülislâm Hâmid
Efendi olu Abdullah Efendi'ye de-

nip, onun olunda isimleri sönmü-
tür. (IV. 706)
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Ma'rûf Ârifî Efendi Trabzonludur.

Müderris, zmir, Yeniehir, Diyarbe-

kir. Sam, Bursa ve Msr mollas oldu.

Zilka'de 100
2
'de (Temmuz-Agustos

1594) Msr'da vefat etmitir. Sinan

Paa'ya muallim olmutu. Mutasa\^af

ve airdir. Hüseyin Vaiz 'in Reâ-
hatmi tercüme eylemitir. (IV. 502)

Ma'rûf Mehmed Efendi (Ebezâde)

Sa'dullah Efendi'nin(-^) oludur. Mü-

derris iken 1206'da (1791/92) vefat

etmitir. Emir Buhar 'de medfundur.

(IV. 502; III. 372)

Maryol hak. Hüseyin Paa; Hüseyin

Paa; Mustafa Paa

Maryolzâde bak. Ali Paa; Mustafa

Paa; Said Bey

Maryozâde Tersane beylerinden

Hüseyin Paa evlâdna denir ki, ge-

cen asr sonlarna kadar tersanede

görüldüler. (IV. 705)

Masdar bak. Muslihiddin Efendi

Masrafzâde hak. Said Efendi; efik

Mehmed Efendi

Mastaraczâde hak. Kaplan Paa

Ma'sûra Efendi Horasan'da Merd-

ahcanldr. Osmanl ülkesine gelip

kad oldu. Agnboz ve Trhala'da bu-

lunup defaatla müfetti oldu. 1007 'de

(1598/99) ordu kads ve bir aralk b-
rahim Paa 'ya tezkire ci oldu. 1009 'da

(1600/01) Yeniehr-i Fenâr mollas

oldu. Safer lOlO'da (Austos I6OI)

azledildi ve 1010 sonunda (1602 orta-

lar) vefat etti. Fünûna âinâ, Farsça

ve Türkçe airdir. (IV. 502)

Mâsîzâde bak. Denâs Fikrî Efendi

Ma'ûk Bey Uzun Emin Bey'in olu-

dur. Daire-i belediye reisi ve sonra

Üsküdar mutasarrf oldu. 4 e\^^âi

1308^de (13 Mays 1891) vefat etti.

Üsküdar'da eyh Camii 'ne defnedil-

di. (IV. 502)

Ma'ûk P^.a Tersane-i Âmire'"den

yetiip liva ve ferik olmutur. Sonra

Rodos, 1265^de (1849) Basra ve azil-

den sonra 1279^da (1862/63) zmit

mutasarrh oldu. Bir-iki sene sonra

azledilmi, senelerce evinde kalm
ve 129rde (1874) surre emini olup

döndükten sonra vefat etmitir. (IV.

502)

Matarac bak. Mehmed Aa
Mataracou bak. Arslan Mehmed
Paa

Matlabci2âde bak. Abdülkadir Efen-

di

Matrakç oak. îshak Bey

Mazhar Al:ned Paa Kap çukadar

Hac Hasib Aga'nm olu olup bala-

rnda Mecl.s-i Vâlâ mazbata odasna

girip istidadya ilerleyerek evrak mü-

dürü ve Ola ricali olmutu. Receb

1288'de (Eylül-Ekim 1871) Gemlik

kaymakamayla müdür olup birkaç

ayda Kaza- i erbaa ^^^e Cemaziyele\a^el

12 89'da (Temmuz 1872) mîrimîranlk-

la Sofya rutasarrf olmutur. Sonra

beylerbeyi payesi olup 14 Cemaziye-

lâhir 1293'de (7 Temmuz 1776) vezir-

likle Sof\^^a /e Ni valisi ve 1294 (1877)

sonlarnda Bosna valisi olup a'bân

1295'de (Austos 1878) döndü. Haleb

komiseri ve sonra Muhacirin Komis-

yonu reisi ve 1297 (1880) ortalarnda

ehremini olup Cemaziyele\^'^el

1308^de (Aralk 1890) azledilerek 22

Receb 1308'de (3 Mart 1891) vefat ey-

lemitir. E.ey müddet tedavisi zor

hastalklarl evinde kalmt. Cömert,

asil ve tedbir ve zevk ehliydi. (IV. 501)

Mazhar Mahmud Bey Surre Emini-

zâde zzet Bey'in oludur. Sadâret



mektûbî ve sonra amecÎ kalemlerinde

bulundu. Adliyenin ilk kumlusunda
eskilerden olduu.dan oraya aza ol-

du. Nihayet Mahk(me-i Temyize aza

ve Safer 129rde (Mart-Nisan 1874)

ûlâ olmutu. Rebiyüle\^'el 1310'da

(EylübEkim 1892) vefat eyledi. (IV.

502)

Mazhar Mehmed Bey Tophane
yoklamacs Mustafa Efendi 'nin olu-
dur. Rüsumat emanetinde çalarak
rüsumat nezâretlerinde inhisar- du-

ban muhasebeciliinde bulundu.

1299 (1882) ortalarnda maarif muha-
sebecisi olup 25 Safer 1308'de (10

Ekim 1890) makarmda aniden vefat

etmitir. Hesap ilerini bilir, iyi huylu,

güzel konuan bir zat idi. (IV. 501)

Mazhar Mustafa Efendi Yozgatl-

dr. Bozok'da Cebbarzâde Süleyman

Beyin kâtibi olduktan sonra Salba
Ahmed Paa'ya mühürdar oldu. Son-

ra Selânikli Hac Nu'man Bey 'e Isma-

irde kâtip oldu. Sonra îstanbufa ge-

lip mektupçu odasna girip reis Râid
Efendiye dahi kâtiplik etti. Bu saye-

de âmedî odasna girip Zilka'de

1221^de (Ocak 18C7) âmedî olup Sa-

fer 1222'de (Nisan 1807) azledildi. O
senenin Recebinde (Eylül 1807) tez-

kire-i e^^^el vekili olup sonra ordu-

nun geliinde azledildi. 1224 (1809)

ortalarnda reisülküttab vekili, 1229'

da (1814) ordunun geliinde tabii

ma'zul kalp ewll 1229'da (Eylül-

Ekim 1814) çavuba ve Rebi^âilev-

vel 1230'da (ubat 1815) sadâret ket-

hüdas olup ewâl 123rde (Eylül

1816) azille 1232 (1817) balarnda
defterdar- kk- e^n-^el oldu. Zilhicce

1233'de (Ekim 1818) ayrld. 7 Muhar-

rem 1234xie (6 Kat;m 1818) vefat et-

ti. Selimivexie mecfundur. Akll, kâ-

mil, kâtip, cesur, gayretli, ask suratl

ve cimriydi. Yeeni Akif Paa'dr. Olu
Mehmed Râid Efendi, 1232'de (1817)

vefat etti. Süleymaniyeye defnedilmi-

tir. Yegenzâdelerinden Ahmed Rifat

Efendi, 1279xia (1862/63) Mara ve

1284'de Bosna mollas olmutur. Kar-

deinin olu Silahor Ali Aa Zilhicce

1239'da (Austos 1824) ve dieri Fet-

hullah Efendi Receb 1259xia (Austos

1843) vefat ettiler. Üsküdar'da med-
funduiar. (W. 500/01)

Mazhar Mustafa Paa Sirozlu Yusuf

Paamn oludur. Askerlie girip

1253*de (1837) mîrlivâ ve sonra Sinop

muhafz oldu. 1254-"de (1838) Hafz
Paa ile Nizip muharebesinde bulu-

narak ferik olmu ve sonra ordularda

çalp Ramazan 126rde (Eylül 1845)

Meclis-i Vâlâ'ya aza olmutur. Receb

1262"de (Temmuz 1846) vezidikle

Haleb valisi olup Ramazan 1264'de

(Austos 1848) azledildi. a'bân
1266'da (Haziran 1850) Musul ve Re-

ceb 1268*de (Nisan-Mays 1852) Erzu-

mm valisi oldu. 1268'de (1852) azli-

nin ardndan vefat etmitir. Asil, ted-

birli, doru idi. Olu Hac smail Bey
Safer 1296^da (ubat 1879) vefat ede-

rek Üsküdar a defnedildi. (IV. 502)

Mazhar Osman Paa Arnavut bey-

lerinden olup koclra mutasarrf ol-

du. 1265 'de (1849) vezir rütbesi ihsan

bu}aruldu. Zilhicce 1270xle (Eylül

1854) Selanik valisi olup Safer 1272^

de (Ekim-Kasm 1855) Trablusgarb

ve Safer 1275xle (Eylül-Ekim 1858)

Üsküp valisi olup Receb 1277 'de

(Ocak-ubat 1861) vefat etti. Tedbir-

li, güçlüydü. (III. 448)

Mazhar Süleyman Bey (Yorganî-

zâde) Tevfik Efendi 'nin oludur. Ka-

lemden yetiip zabtiye mektupçusu
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olarak 2 Ramazan 1292'de (2 Ekim

1875) vefat etti. Yahya Efendi Dergâ-

h'na defnediimitir. (V. 502; II. 56)

Mazhar Yusuf Paa Bagdadldr.

Tarada kavmakam ve mutasarrf

okp 45 sene müddetle beylerbeyi

payesi olmutu. 9 e\^^âl 1305 'de (19

Haziran 1888) vefat etti. Sultan Mah-

mud Türbesi bahçesine defnedildi.

(IV. 501)

Mazlum Ali Aa Topçu Ocagfnda

kethüda olup 1116'da (1704/05) top--

çuba olmutur. 1119'da (1707) azle-

dilip 1124'de (1712) ikinci defa atan-

m ve sonra vefat eylemitir. (IV. 499)

Mazlum Melekzâde bak, Ahmed
Efendi

Mazlum Mustafa Paa Girit de Os-

man Efendi'nin olu olarak dodu.
1235'de (1820) annesi ile stanbura

gelip harir emini Ömer Lutfî Efen-

di'ye damad oldu. Yükselip 125
3
'de

(1837) Tophane müdürü, o senenin

Cemaziyele\^'elinde (Austos 1837)

bahriye müstear, Rebiyülevvel

1256^da (Mays 1840) Meciis-i Vâlâ

azas, Safer 1258^de (Mart-Nisan

1842) Msr kap kethüdas ve e\a^âl

1259'da (Kasm 1843) deâvî nâzn ol-

du. a'bân 1264^de (Temmuz 1848)

Msr a memuren gidip brahim Pa-

a'y davet edip getirince bâlâ rütbesi

verildi. 1265'de (1849) kethüdâlktan

ve Zilhicce 1268"de (Eylül-Ekim

1852) nazrlktan azledildi. Safer

1270 'de (Kasm 1853) ticaret nâzn
vekili ve e^^^âl 1270'de (Temmuz
1854) serasker müstear ve Cemazi-

yelewel 127rde (Ocak-ubat 1855)

Meclis-i Vâlâ azas ve Cemaziyele^^^'el

1276'da (Aralk 1859) tersane müste-

ar ve Zilhicce 1277 "de (Haziran

1861) ^^alide kethüdas, Muharrem

1278'de (Temmuz 1861) ilâveten ha-

zine-i hassa nf- zr ve o senenin Rebi-

yüle\^^elinde (Eylül 1861) vezir oldu.

Cemaziyeie\^^erde (Kasm) azledilip

Mecâlis-i Âliye 'ye memur olduysa da

birkaç günde oradan da azledildi. Re-

ceb 1278'de (Ocak 1862) Meclis-i Vâ-

lâ azas oldu, ancak haftasnda yine

ayrld. 5 Zilhicce 1278'de (3 Haziran

1862) vefat e^4edi. E^âip'de Talbu-

run Tekkesi'nde medfundur. Güzel

yüzlü, ho, zekî, airdi. yi idareye

malikse de Damad Mehmed Ali Pa-

amn çekememesinden dolay hasta-

lanmt. Büylk olu Tevfik Bey tev-

kiî ve küçük olu Mehmed Memduh
Paa dahiliye aâzndr. (IV. 499)

Mecd Hüseyin Efendi Bâb- Seras-

kerî'den yetiip tahrirat bakâtibi,

1251'de (1835/36) hâcegândan olup

tahrirat müdürü. Ramazan 1259'da

(Ekim 1843) serasker mektupçusu,

Zilka'de'de (icralk) Dâr- ûra bakâ-

tibi ve ewâ 126l'de (Ekim 1845)

Dâr- Sûra azas, Muharrem 1274'de

(Agustos-Eylüi 1857) masarifat- as-

kerî nâzn \e Muharrem 1278'de

(Temmuz 1861) yine Dâr- ûra azas

ve Cemaziyeiev^'el 1278'de (Kasm
186) maliye müstear ve Zilhicce 'de

(Haziran 1862) bâlâ rütbesiyle maliye

nâzn, Safer :279'da (Austos 1862)

Meclis-i Vâlâ azas, Cemaziyelâhir'de

(Aralk 1862) Âdile Sultan kethüdas

ve Ramazan '279^^ (Mart 1863) se-

rasker müstean, Safer 1280'de (Tem-

muz-Austos 1863) yine Meclis-i vâlâ

azas, Cemaziyele^^^el 1282'de (Eylül-

Ekim 1865) rüsumat emini, a'bân'da

(Ocak 1866) evkaf nâzn olup Rebi-

yüle\^'el 1283xle (Temmuz-Agustos

1866) yalsmcan vapura binip köprü-

ve çkarken aniden vefat etmitir. Üs-



küdar'da medfundur. Ortanca olu
Hac Tevfik Bey 1293 (1876) ylna
doru aniden v^efat etmitir. ffetli,

doru, iyiliksever ve sâdkt. Oullar
Vahid Bey Bâb-: Seraskerî mümey-
yizlerinden ve Refik Bey tercüme ka-

lemi evmk müdürüdür. Vahid Bey'in

olu Hüseyin ekib Bey'dir. CIV. 95)

Mecd Mehmed Efendi Babâli'den

yetiip tezkireci olduktan sonra 1015*

de (1606) birinci ve azilden sonra

1024'de (1615) ikinci defa ve 1025'de

(I6l6) azledilip 1326'da (l6l7) üçün-

cü defa reisülküttab olmu ve sonra

vefat eylemitir. (IV. 95)

Mecdeddin Mehmed Efendi (Air-

zâde) eyhülislâm Âir Efendi 'nin to-

runlarndan olup müderris, molla ve

Cemaziyelevvel 1275 'de (Aralk

1858) Mekke payesi oldu. Birkaç se-

ne sonra vefat etmitir. (IV. 96)

Mecdî Mehmed Efendi Edirnelidir.

Baz beldelere kad olup 999'da

(1590/91) vefat etti. akayk-t Nu'
maniye ile Risâle-i emHyye bunun-

dur. airdir. (IV. %^
Mecdî Mehmed Efendi Kalemden
yükselerek Mevk".fâtî Mehmed Efen-

di 'ye damad oluo arpa emini oldu.

a'bân lOöO'da (Austos 1650) ba-
muhasebeci olup Ramazan lOöl'de

(Austos-Eylül 1651) azledildi. Rebi-

yülâhr 1063 "de (Mart 1653) cizye

muhasebecisi olup Muharrem 1064*

de (Aralk 1653) azledildi. 1065'de

(1655) tutuklandysa da kurtularak

1067'de (1656/57) vefat etmitir. (IV.

96)

Mecdî Mehmed Efendi stanbullu

bir kadnn oludur. Müderris, Edir-

ne mollas, 1115'de (1703/04) Mekke
payesi ve Cemaziyelâhir lll6'da

(Ekim 1704) stanbul payesi oldu. l6

a^bân lll6'da (14 Aralk 1704) Ana-

dolu kazaskeri olup 12. günü merdi-

venden düüp yatalak olunca azledil-

di. Zilka'de 1120'de (Ocak 1709)

ikinci defa Anadolu kazaskeri olup

Muharrem 1122^de (Mart 1710) azle-

dilmi ve 9 Rebi>ailâhir 1128'de (2 Ni-

san 17l6) vefat eylemitir. Üsküdar'

da Hasan Paa Camiine defnedildi.

Ya 81 "e ulam olup fâzl, fakih, a-
ir, güzel ahlâk sahibi ve alçakgönül-

lüydü. akayk zeyl eden eyhî bu-

nun yeenidir. Divan\ vardr. Olu
Ahmed Efendi^dir(-+). Dier olu
Mustafa Efendi 1084'de (1673) dodu
ve 29 Receb 1134'de (15 Mays 1722)

vefat etti. Toilanlarndan biri Mecdîzâ-

de Ishak Efendi 'dir(-»). (IV. 96/97)

Mecdî Mustafa Efendi (Manavzâ-
de) Bursaldr. 1177=de (1763/64)

dodu. 12l6'da (1801/02) müderris

olup 1251'de (1835/36) vefat etti. a-
irdir. (IV. 97)

Mecdîzâde hak. Ahmed Efendi; s-

hak Efendi

Mecdîzâde III. Ahmed devri (1703-

1730) kazaskerlerinden Mecdî Meh-

med Efendi oullarna denir ki, hayli

yllar devam etmitir. akayk 2i zeyl

yazan eyhî, bu Mecdî'nin yeenidir.

(IV. 705)

Mecîd Efendi (Hoca) Amasyaldr.

stanbul'a gelip ilim tahsil eyledi.

Sonra kibar çocuklarn okutup hayli

âkird yetitirdi. lmiye rütbesi mülki-

yeye cehillerek ûlâ olmu ve Meclis-i

Maarife aza tayin edilmitir. 1290

(1873) ylndan sonra vefat etmitir.

Arapça ilimlerde ve özellikle Farsça-

da söz sahibi, edip, alçakgönüllüydü,

mûsikîye intisab \^ard. (IV. 97)
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Mecid Ahmed Efendi (Neylîzâde)

Hamid Efendi'nin(-^) oludur. 1183'

de (1769/70) vefat eyledi. (IV. 97; II.

256)

Mecid Mehmed Efendi (Kalyonî-

zâde) Ahmed Necib Efendi'nin olu-

dur. Müderris, 1225'de (1810) Haleb

mollas ve 1232^de (1817) am molla-

s olup orada vefat etmitir. (IV. 97)

Medenî hak, Ahmed Efendi (Se^^id)

Medenî Mehmed Efendi (eyh)
Süleymaniye müderrislerinden olup

15 Ramazan 1200'de (12 Temmuz
1786) vefat etti. Karacaahmet'e def-

nedildi. Fakih, muhaddis, müfessirdi.

(IV. 262/63)

Medenîzâde bak. Halil Efendi; rfan

Ahmed Paa

Medhî îsâ Efendi Erelilidir. Kad-

lardan ve lîl. Mustafa devri (1757-

936 1774) aiderindendir. (IV. 353)

Medhî Mahmud Efendi (Kara)

Müderris, Kefe müftüsü ve sonra Ma-

ra, Kütahya ve Trablusam kads ol-

du. 1006'da (1597/98) vefat etti. Alim

ve güzel ahlâk sahibiydi. (IV. 315)

Medhî Mehmed Çelebi Gelibolulu-

dur. Kad olup lOOO'de (1591/92) ve-

fat etti. airdir. (ÎV. 353)

Medhî Mustafa Efendi Bursaldr.

Müderris, kad olup sonra terk ede-

rek meddah oldu. 1091'de (1680) ve-

fat etti. ehnameci, temiz huylu bir

airdir. (IV. 402)

Medhî Mustafa Efendi Müderris,

am, Medine mollas ve sonra Msr
ve 1245^de (1829/30) Mekke mollas

olup sonra vefat etti. Olu Abdürra-

him Efendi' dir(">). (IV. 353)

Medîîzâde bak. Abdürrahim Efendi

Medlîîzâde Medhî Molla olu Ab-

dürrahim Efendi'dir. (IV. 706)

Medihî Mehmed Efendi stanbullu-

dur. Kad olup 1083'de (1672/73) ve-

fat etti. airdir. (IV. 180)

Medihî Mustafa Çelebi Kad olup

III. Murad devri (1574-1595) ortala-

rnda vefat eyledi. airdir. (IV. 353)

Mefluçzâde bak. Dervi Mustafa

Efendi

Meftûnî Efendi Sivasldr. htisâb

Nezâreti kâtiplerinden olup Sultan

Abdülmecid devri (1839-1861) sonla-

rna yetimi^îtir. airdi. (IV. 505)

Mehdi Efendi (Efkâr) irazldr.

Müderris ohp 957'de (1550) vefat et-

mitir. Münî, air, hattat, belagat ve

beyânda ustayd. Keafile Kad Bey-

zâvt erb-i Telhis ve Hâiye4 Ter-

cide talikat vardr. (IV. 527)

Mehib Mahmud Efendi III. Mustafa

devri (1757-1774) sonlarnda vefat et-

mitir. airdir. (IV. 528)

Mehmed Flalvetî eyhlerinden olup

783'de (1381) vefat etti. (IV. 100/01)

Mehmed Beir Aga'nm oludur. II.

Murad zamannda (1421-1451) dersi-

am ve müderris olup Bursa'ya göçtü

ve yine o devirde vefat etti. (IV. 102)

Mehmed Kiremitçiba olup vefatn-

da Bursa'da defnedildi. Kzlminare

Mescidi'nin bânîsidir. (IV. 103)

Mehmed (Ayaslu Çelebisi) Baba-

s Ayaslu kads idi. Kendisi Agras

müderrisi oldu. II. Murad devri

(1421-1451) sonlarnda vefat etti.

Molla Aya ile Hocazâde'nin mualli-

midir. (IV. 102)

Mehmed CBillurî) Hac Halife'nin

müridi olup eyh oldu. 899'da (1493/

94) vefat etti. (V. 106)

Mehmed (Dervi) Meczup olup

1222"de (1807) vefat etti, E^âip'de Mus-



tafa Paa Tekkesi yannda medfundur.

Ermi saylanlardandr. (JV. 276)

Mehmed (Dervi) Meczup olup

1229^da (1814) vefat etti. Eyüp'de

Mustafa Paa Tekkesi yannda med-

fundur. Ermi savlanlardandr. (IV.

276)

Mehmed (Ebi ame) (Benli Muh-
yiddin) Kastamonu danda münze-

vî idi. Mezar or^^dadr. Kerametleri

zahirdi. (IV. 110)

Mehmed (Ebû \bdullah) (Hac)
Cemaziyelevvel 1057'de (Haziran

1647) Tunus beyi olup 27 e\^^âl

1066'da (18 Austos l656) vefat etti.

(IV. 170)

Mehmed (Hac) Me'aleci bir Arab

iken padiahn gözüne girip 1057'de

(l647) kapclar lethüdâsî ve mîra-

hûr- ewel oldu ve 1058'de (1648)

azledildi. Daha sonra vefat etti. (IV.

162)

Mehmed (Hizmet Baba) (Baba

Nakta) Acem sünnisi olup II. Meh-

med (Fâtih) zamannda geldi ve bir-

kaç köle gönderilip bundan ran tarz

nakkalk örendi. Bunlardan biri

Kasm Beyedir ki. oglu eyh Ali'dir.

Haylice âkird yetitirip I. Süleyman

(Kanunî) devrine (1520-1566) kadar

yaamtr. Vefatnda yapm olduu
mescidine defnedilmitir. Babanak-

ka köyü buna mensuptur. Evlâdn-

dan biri Ömer Efendi'dir. Bu mescidi,

Hasodaba Husrev Aa minber ko-

yarak cami yapmtr. (IV. 113)

Mehmed (âribî) (Hac) Zilhicce

1082"de (Nisan l672) Tunus beyi olup

23 Zilka'de 1083'de (12 Mart l673) az-

lolundu. Sonra vefat etti. (IV. 180)

Mehmed Abdal II. Murad zamann-

da (1421-1451) A^efat etti. Ermi say-

lanlardandr. Bursa'da köy ve camii

vardr. Eref-i Rûmî ve Fenârî'nin

mürididir. (IV. 102)

Mehmed Aa II. Mehmed'in (Fâtih)

(hd. 1451-1481) âtrbas olup Üs-

küplü Camii'ni yapt ve oraya defne-

dildi. (IV. 103)

Mehmed Aa I. Selim (Ya\az) dev-

rinde (1512-1520) hazinedarba

olup muteber bir zat idi. O devirde

vefat etti. (IV. 107)

Mehmed Aa Arakiyeci olup 950 'de

(1543/44) vefat etmitir. Bir mescid

yaptrm ve minberi önüne defnedil-

mitir. Minberini Reis Abdullah Efen-

di koydu. (IV. 112)

Mehmed Aa Enderun'dan çkarak

çenigir ve kapclar kethüdas olup

aki Kalenderi elde etme gibi büyük

hizmette bulundu. Sonra Mihrimah

Sultan Camii bina emini olup 955'de

(1548) vefat etti. Taçlar Mescidi'ni

yapü ve mihrab önüne defnedildi.

(IV. 112)

Mehmed Aa Yeniçeridir. stanbul

aas olup 965 'de (1557/58) ayrld ve

sonra vefat etti. (IV. 115)

MehmedAa Enderûnludur. Yükse-

lip silahdar- ehriyârî oldu. 972 'de

(1564/65) kapcbalkla saraydan ç-

knn ardndan yeniçeri aas oldu.

973 'de (1565/66) ayrld, sonra vefat

etmitir. (IV. 117)

MelmedAa Çerkesdir. I. Ahmed'in

kap aalarndan olup bu senelerde

(I6l01ar) vefat etti. Sultanahmet'de

türbede Bilâl Aa yaknnda defno-

lundu. (IV. 144)

Mehmed Aa Cebeciba olup

1027'de (l6l8) ran'a musalâhanâ-

meyi götürmütür. Sonra vefat etti.

(IV. 147)
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Mehmed Aa Yeniçeridir. Yüksele-

rek 1043'de (1633/34) yeniçeri aas
olup Ramazan 1044 'de (ubat-Mart

1635) azledildi. Daha sonra vefat etti.

(IV. 156)

Mehmed Aa Bâbüssaâde aas, ya-

ni kap aas olup e\^^âl 1048'de

(ubat 1639) vefat etti. Sultanah-

met'de medfundur. (IV. I6O)

Mehmed Aa Saray'da yetiip padi-

ah musahibi oldu. 1057 'de (1647)

dârüssaâde aas oldu. Birkaç gün
zarfnda azille vefat etmitir. Kasm
Çavu Mescidi bitiiinde bir mektep

ve Sahpazar'nda bir çeme ina etti.

(IV. 162)

Mehmed Aa Bergamal Hüseyin

Aa'nm oludur. Sofu Koca Mehmed
Paa'nn(—^) kethüdas olup Cemazi-

yele\"\^el 1059 "da (Mays 1649) vefat

938 etmitir. (IV. 164)

Mehmed Aa Eski Saray aas olup

16 ewâl 1059'da (23 Ekim l649) dâ-

rüssaâde aas oldu. e\"v^âl 106O'da

(Ekim 1650) azilden sonra Msr'a
gönderildi. Orada vefat etmitir. (IV.

166)

Mehmed Aa V\L Mehmed'in açba-
sdr. 1062'de (l652) vefat etti. Üskü-

dar'da bir mescid yaptrp tevliyetini

açbalara art eyledi. Kendisi orada

medfundur. Hindelçisi Mezarlfnda
medfun olan III. Ahmed'in açbas
Selim Aa da bu mescide minber ko-

yarak cami yapmtr. (IV. l65)

MehmedAa Kebeci Ali Aa'nm ba-

cana olup Safer 1062'de (Ocak

1652) turnacba oldu. Sonra vefat

etti. (IV. 168)

MehmedAa Ases Mehmed Aa'nm
damaddr. Yeniçeri olup Kara Musta-

fa Paa'nm sadâretinde asesba ol-

mutu. Sonra samsoncuba ve 1062'

de (1652) yeniçeri kethüdas olup Re-

biyülev^^el 1063 'de (ubat 1653) azle-

dildi. Cemaziyele^el'de (Nisan) sek-

banba, Cemaziyelevvel 1066'da

(Mart 1656) yeniçeri aas oldu,

üçüncü gün azledildi ve birkaç gün

sonra ehid oldu. (V. I68)

Mehmed Aa Divriklidir. Sadrazam

Sâlih Paa'ya kethüda olup sonra ba-

z hizmetlerde bulundu. e^^^^âl 1066'

da (Austos 1656) badefterdar olup

1067'de (1657) azledildi. Sonra vefat

etti. (IV. 170)

Mehmed Aa stanbulludur. Sadra-

zam Civan Kapc Mehmed Paa'nm
hazinedardr. Paas Girit'de vefat

edince gelip Galata voy^-^odas bra-

him Aa'ya damad oldu. Kaynpede-
ri orduya memur olunca yerine voy-

voda olup bu senelerde (l660'lar) ve-

fat etti. Sormagir Mescidi'ne minber

koydu. (IV. 174)

Mehmed Aa Encerûn'da yetierek

hasodaya girmi ve e\^'"âl 1080 'de

(ubat-Mart 1670) hazine-i hümâyûn
kethüdas olmutur. Sonra vefat etti.;

(IV. 179)

Mehmed Aa Zaarcbadr. Muha-

rem 1109'da (Temmuz-Agustos l679)

Sentine harbinde ehid oldu. (IV.

198)

Mehmed Aa 10^)1 'de (I68O) Bul-

gurlu Mescidi'ni yapu. Sonra Râgb
Paa yeniden yapiT:tr. (IV. 185)

Mehmed Aa Arnavutdur. Yeniçeri-

likten yetierek zaL^arcbas oldu. Es-

tergon'da muhafz iken kötü hizmet-

ten dolay 1094^de (l683) idam edil-

di. (IV. 186)

Mehmed Aa Vodinaldr. Saraydan

yetierek hasodaba olup 1099'da



(1688) kap aas oldu. O sene azle-

dilince Medine'de yerleti. O müba-
rek yerde vefat etmitir. (IV. 190)

Mehmed Aa Yeniçeridir. Srasyla

stanbul aas olup 1099'da (1688)

tevkif edilip azledildi. Sonra vefat et-

ti. (IV. 189)

Mehmed Aa Arnavutdur. Yeniçeri

Ocag'ndan ilerleyerek seksoncuba
oldu. llOö^da (1694/95) kul kethüda-

s olup o sene Misistre beyi olup son-

ra vefat etti. ÇLV. 195)

Mehmed Aa Erzurumludur. Cebe-

ciler kethüdâlimdan 1108'de (1696/

97) cebeciba olmutur. Muharrem
1109'da (Temruz-Austos l697) Sen-

tine harbinde ehid oldu. (IV. 198)

Mehmed Aa Selâniklidir. Yeniçeri-

den yetiip i:.09 balarnda (l697

sonlar) zaarcba ve o sene kul ket-

hüdas oldu. E;u senelerde vefat et-

mitir. (IV. 198;*

Mehmed Aa Mehterba olup

1109'da (1697/98) mîrialem oldu. Bu
senelerde vefat etmitir. (IV. 198)

Mehmed Aa Filibelidir. Koru aas
iken mîrahûr oldu. Sonra 1103 'den

(1691/92) 1109a (1697) kadar çeitli

hizmetlerde bulunup Muharrem 1109'

da (Temmuz-Agustos 1697) cebeci-

ba olmutur. lllO'da (1698/99) az-

ledilip sonra vefat etmitir. (IV. 199)

Mehmed A^ Edirnelidir. Haseki

olup a'bân 1112'de (Ocak 1701)

Edirne bostancbas oldu. Rebiyü-

levvel 1115'de (Temmuz-Austos
1703) azledildi. Cemazyeâhir'de
(Ekim-Kasm) Edirne'ye gidip orada

vefat etmitir. (VV. 202/03)

Mehmed Aa Amcazade Hüseyin

Paa'nm telhiscisi olup sipahiler aa-
s oldu. Ill4^1e (1702/03) sadâret

kethüdas, 1115^de (1703/04) ehid
oldu. Hayr sahibidir, (IV. 202)

Mehmed Aa Yeniçeridir. Ocaktan

yetierek kul kethüdas olup 1126'da

(1714) azledildi ve Trabzon'a gönde-

rildi. Daha sonra vefat etti. (IV.

209/10)

Mehmed Aa Kasapba olmutu.

1129'da (1717) idam edildi. (IV. 213)

Mehmed Aa Einlidir. Satrlktan

yetiip 1127'de (1715) mîrahûr- sân
ve Zilhicce 1130'da (Kasm 1718) ka-

pclar kethüdas olup sonra ayrld
ve vefat eyledi. (IV. 213)

Mehmed Aa Doramac Mehmed
Paa'nm hizmetinde terbiye edilip

1128'de (1716) kul kethüdas, ev-
val'de (Eylül-Ekim) aa vekili ve Ce-

maziyelâhir 1129'da (Mays-Haziran

1717) yeniçeri aas oldu. Sefer dö-

nüünde Safer 1130'da (Ocak 1718)

azlolunup Tekirda'a sürüldü. Cema-
ziyelâhir 1131 'de (Nisan-Mays 1719)

çarlarak ikinci defa yeniçeri aas
olup 20 Rebiyüe\^el 1136'da (18

Aralk 1723) vefat eyledi. Aayoku-
u'nda Kurunlu Türbe'de medfun-

dur. Devletin hayrna çalr, vakur,

himmet sahibi, kerim, cömert, muk-
tedir, tedbirli, akllyd. Lâkab "Erme-

ni" idi. (IV. 220)

Mehmed Aa Fmdklldr. Ende-

run'dan yetierek 1089'da (1678) zü-

lüflü baltac olarak, sonra has ve se-

ferli odalarna girip tülbend aas,
Rebiyülevvel 1115'de (Temmuz-
Agustos 1703) çukadar ve hemen ar-

dndan silahdar- ehriyârî oldu. 7

ewâl 1115'de (13 ubat 1704) vezir-

likle vilâyet tevcihinde affm isteyip

300 akçe ile emekli oldu. 1136'da

(1723/24) vefat ederek Beyolu me-
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zarlma defnedilmitir. Dünya ahva-

linden haberdar ve yilikseverdi. Mü-

kemmel bir Tarih kaleme ald. (IV.

220/21)

Mehmed Aa Sâhib-i ayar olup

ll46'da (1733/34) vefat ederek Nuh-

krmsu'na defnedildi. (IV. 227)

Mehmed Aa Sertahtrevanî-i hassa

olup ll46xla (1733/34) vefat ederek

Nuhkuyusu'na defnedilmitir. (IV.

227)

Mehmed Aa Hac Hasan Aga'nn

oludur. Enderun'dan yetime olup

Haremeyn mütevellisi oldu. Il48*de

(1735/36) vefat eyledi. Ûsküdar^da

medfundur. (IV. 229)

Mehmed Aa Yükselerek kasapba
oldu. 115rde (1738/39) vefat edip

Yedikule'ye defnedildi. (IV. 232)

940 Mehm.edAa Edirnelidir. Baz bölük

agalgyla kapcbala nail olmu-

tur. 1152'de (1739/40) vefat etti. (IV.

232)

Mehraed Aa Sirozludur. Kapcba
olup sava srasnda Fransa sefirini

Belgrad'a ulatrmaya memur olmu-

tu. a^bân 1152"de (Kasm 1739) kü-

çük mîrahûr ve Rebiyüle^^'el 11 55 'de

(Mays 1742) ça\aba olup Safer

n56'da (Nisan 1743) azledildi. Sonra

vefat etti. (IV. 234)

Mehmed Aa Barutçuba olup

1157'de (1744) vefat ederek Beykoz'a

defnedilmitir. Olu Süleyman

Aa^dr("^). Olu Hac Salih Aga'mn

olu brahim Aga'dr(->). Bunlara '=Ba-

rutçubazâde'* denmitir. (IV. 236)

Mehmed Aa Kapcbalardan Gü-

mühane maden emini olup ll62xle

(1749) vefat eylemitir. Üsküdar^da

medfundur. (IV. 236)

Mehmed Aa Bosnaldr. Enderun'

dan yetime olup ri]:âbdar- ehriyârî

oldu. ewâl ll63^de (Eylül 1750) ka-

pcbalka çkarak silahdar aas ol-

du. aMn ll64'de (Temmuz 1751)

azledildi. Sonra vefat etti. (IV. 239)

Mehmed Aa Kasspba olup 11 65'

de (1752) vefat etti. Eyüp^de türbe ar-

dna defnedilmitir. (IV. 239)

MehmedAa Hazîne-i hümâ"\am kâ-

tibi olup azilden sonra 22 Ziîka'de

ll69'da (18 Austos 1756) vefat etti.

Edirnekaprda medfundur. (IV. 239)

Mehmed Aa Ebû Vukuf Ahmed
Aa'nm yedekçisi oap onun sayesin-

de kapcba ve Türkmen vo^^'odas

oldu. Rebi\ailewel 1171'de (Kasm-

Arahk 1757) idam edildi. (IV. 244)

Mehmed Aa Enderûn^da yetierek

çukadar ve sonra rikâbdar- ehriyârî

oldu. 1170'de (1756/57) vefat eyledi.

Yahvâ Efendi Türbesi'nde medfun-

dur. '(IV. 242)

Mehmed Aa Bergosludur. Ende-

run'dan yetierek serdestârî-i ehriyârî

oldu. I. Mahmud de/ri (1730-1754) or-

talarnda saraydan çkp kapcba,
mîrahûr- sânî, Ramazan 1159'da (Ey-

lül-Ekim 1746) kapclar kethüdas ve

ewâl ll60'da (Ekim 1747) silahdar

aas olup 1161'de (1748) Bosna'ya

memur edilmitir. a'bân ll65'de (Ha-

ziran-Temmuz 1752) kapclar kethü-

das olup ll68'de ( 754/55) Krm ha-

nna memur oldu. Ivluharrem 11 70'de

(Ekim 1756) mîrahr- sânî olup Safer

1172'de (Ekim 1755) silahdar aas ol-

mu ve o sene azledilerek evinden

çkmamas emredilmi ve som:a vefat

etmitir. Yalyd. (IV. 245) "\

Mehmed Aa Dagstanldrr^KapR--

ba olup 1172"de (1758..'59} ve!. it



ederek Vefa ci-'^arma defnedildi. (IV.

244)

Mehmed Aa Yeniçeridir. stanbul

aas olup n72'de (1758/59) vefat

edip Karacaahmet'e defnedildi. (IV.

244)

Mehmed Aa Uncuba olup bu se-

nelerde (17601ar) vefat etti. Bir nes-

cid yapt. Aayokuu'nda hamam ve

deirmeni vakfeyledi. (IV. 247)

Mehmed Ags. stanbulludur. Kale

aas olup 117^^'de (1760/61) vefat et-

ti. (IV. 245)

Mehmed Aa Tüfenkçiba olup

1174^de (1760/51) vefat etti. (IV. 245)

Mehmed Aa fCapcba ve kapclar

kethüdas vekili olup Zilhicce 1173'de

(Austos 1760) asil oldu. e\^'âl 1173'

de (Mays-Haziran 176l) sipahiler

aas olup 1175'de (1761/62) vefat

ederek Bebek'e defnedildi. Kadirîha-

ne'ye minare koydu. (IV. 247)

Mehmed Aa Arabac Oca kethü-

das olup azledilmi olarak 1176'da

(1762/63) vefat etti. Üsküdarda Du-

vardibi'nde defnedildi. (IV. 247)

Mehmed Aa Çalayanldr. Ende-

run'dan yetiiTe olup miftah aas ol-

du. 1180'de (1766/67) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. (IV. 248)

Mehmed Aa Cebeci Oca kethü-

das olup cebeciba oldu. 36. saatte

e^^âl 1182'de (ubat 1769) vefat et-

miür. (IV. 25C)

Mehmed Aa Kefelidir. Topçu Oca-

gfndan yetiip 30 sene kadar zabit-

likte ve bir hayli yl topçubalkta

bulunmutur. 1177'de (1763/64) ay-

rld. 8 evval 1182'de (15 ubat
1769) vefat eti. Firûz Aa Camiimin

minaresini yapmtr. Olu Ya'kub

Asa'dr. (IV. 250)

MehmedAa Toparabac Oca ba-

çavuu olup Rebiyülâhr 1184'de

(Austos 1770) adann azlinde ara-

bacibai olmutur. Daha sonra vefat

etti. (IV. 255)

Mehmed Aa Musâhib-i padiah

olup 1184'de (1770/71) vefat etti.

Ayazma Camii'nde medfundur. (IV.

250)

Mehmed Aa Sandk emini, 1177'de

(1763/64) gümrükçü ve kapcba
oldu. 1180^de (1766/67) azledildi.

1184'de (1770/71) vefat ederek Aga-

yokuu'na defnedildi. (IV. 249)

MehmtedAa Toparabac Oca ket-

hüdas olup 1182'de (1768/69) topa-

rabacbai olup 1184'de (1770/71)

azledilmitir. Daha sonra vefat etti.

(IV. 255)

Mehmed Aa Yeniçeridir. iVluhzr

aa olup bir senede hzla ^âikselerek

kul kethüdas olmutur. 1184'de

(1770/71) yeniçeri aas olup bir ay-

da azledildi. Sonra vefat etti. (IV. 253)

Mehmed Aa Yeniçeridir. Kul ket-,

hüdâs oldu. Zilka'de 1187"de (Ocak-

ubat 1774) azledildi. Daha sonra ve-

fat etti. (IV. 256)

Mehmed Aa Kapcba olup Cebe-

cizâde Mehmed Paa'nn(->) hazine-

darln yapmt. Cemaziyele^^el

1192'de (Haziran 1778) vefat edip

Ayrlkçemesi'ne defnedildi. (IV.

261)

Mehmed Aa Cebeci Ocagrndan

yetiip kethüda olarak sürgüne gön-

derilmiti. Afdan sonra 1194'de (1780)

cebeciba olup ll95'de (1781) azle-

dilmi ve sonra vefat etmitir. (IV.

259)
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Mehmed Aa Yeniçeridir. Yüksele-

rek kul kethüdas olup 1194'de (1780)

azl ve sürgün edildi. 1196'da (1782)

ikinci defa tayin edildi ve a'bân

1196'da (Temmuz-Austos 1782) ye-

niçeri aas olup Zilhicce 1196'da (Ka-

sm 1782) azledildi. Daha sonra vefat

etti. (IV. 260)

Mehtned Aa ki defa kasapba
olup hrs yüzünden yolsuzluk yapn-

ca Muharrem 1197'de (Aralk 1782)

azledildi. Sonra vefat etti. (IV.

260/61)

Mehmed Aa Hocapaaldr. Sipahi-

Oca kethüdas olup 1197^de (1783)

vefat eyledi. Avratpazar'nda med-

fundur. (IV. 260)

Mehmed Aa Yeniçeridir. Zagarc-

ba ve 19 Zilka'de 1196'da (24 Ekim

1782) kul kethüdas olup Zilhicce'de

(Kasm) yeniçeri aas olmu ve Zil-

ka'de 1197'de (Ekim 1783) ayrlm-
tr. Daha sonra vefat etti. Davranlar

kötü ve çirkindi. (IV. 260)

Mehmed Aa Bakap gulâm olup

1199'da (1785) vefat etti. Seyitahmet-

deresi'nde medfundur. (IV. 26l)

Mehmed Aa Kurttur. Cebeci Oca-

g'ndan yetiip 1184 (1770/71), 1190

(1776) ve 1196 (1782) tarihlerinde 10

defa kadar cebeciba olarak azledil-

mi ve senelerce bu ite hizmetle

a'bân 1197'de (Temmuz 1783) baz
mahlûlat ilerinden suçlanarak Boz-

caada'ya sürülmü ve brakldktan

sonra Muharrem 1201^de (Kasm
1786) vefat edip Küçük Ayasofya'ya

defnedilmitir. (IV. 263)

Mehm.edAa Haeblidir. Yükselerek

kapcba ve 1200'de (1786) bamtha-

ne nâzn oldu. Sonra Rebiyüle^a^e^

120rde (Ocak 1787) mîrimîranlkla

paa olarak Rusya elçisine mihman-

dar olmutur. Sonra vefat etti. (IV.

269)

Mehm.ed Aa Hotinüdir. Topçu

Ocagrndan yetierek Mustafa

Aa'nm yerine 1201'de (1786/87) to-

parabacbas oldu. Daha sonra vefat

etti. brahim. Nesim Efendi'nin üvey

babasdr. (I"/. 267)

Mehmed Aa Musâhib-i ehriyârî ve

dilsiz olup 9 Cemaziyelâhir 1204'de

(20 ubat 1790) vefat etti. (IV. 266)

Mehmed Aa Yeniçeridir. stanbul

aas oldu. 21 Cemaziyelevvel 1218'

de (8 Eylül 1803) vefat etti. Edirneka-

p'da medfundur. (IV. 273)

Mehmed Aa Kasapba olup sene-

lerce hizmetle 1219'da (1804/05) ve-

fat etti. Yavedûd'da medfundur. Olu
veya kardei Mustafa Aa'dr. (IV.

272/73)

Mehmed Aga Bagdadldr. Tüfenkçi-

ba olup Safer 1222'de (Nisan 1807)

vefat etti. Duvardibi'nde medfundur.

(IV. 273)

Mehmed Aa Yeniçeridir. Yüksele-

rek kul kethüdas ve azilden sonra

Edirne aas oldu. 1222^de (1807)

Pehlivan Paa'nm katlinde yeniçeri

aas oldu. Ancak hasta olduundan
bir-iki gün geçince vefat etmitir. (IV.-

275)

Mehmed Aa Yeniçeridir. Yüksele-

rek kul kethüdas oldu. 28 Ramazan

1223'de (1" Kasm 1808) yeniçeri

aas oldu. 1 Safer 1224'de (18 Mart

1809) azledilerek Tekfurda'na gön-

derildi. Orada vefat etti. (IV. 277)

MehmedAa Hayraboluludur. Krk-

bir bölüün dendi. Muhzr vekili olup

Rebiyülewel 1223'de (Mays 1808)

sekbanbai olup 1224'de (1809) azle-



dildi. 1225'de (1810:> ikinci defa sek-

banba oldu. Safer 1226'da (Mart

1811) azledildi. Sonra vefat etti. (IV.

277)

Mehmed Aa Sakzldr. Kapcba
ve mîrahûr- sân oldu. Rebiyüiâhir

1202'de (Ocak 1788) azledildi. 1209'

da (1794/95) yine raîrahûr- sân ol-

mutur. Safer 1213'de (Temmuz-Agus-

tos 1798) yal olduundan azlolun-

du. Sonra sipahiler aas olup 22 Re-

biyüle\^el 1217'de (23 Temmuz
1802) vefat etti. Duvardibi'nde med-

fundur. Olu Mehmed Zülfikâr Aa
1227'de (1812) vefat ederek yanma
defnedildi. (IV. 272)

MehmedAa Erzuumludur. Kapc-
ba olup 1228'de (1313) cizye baba-

ki kulu oldu. Sonra vefat etti. (IV.

279/80)

MehmedAa III. Anmed'in mütefer-

rikâbas ve çukacar aas Ahmed
Aga'nm olu ve Hamza Paa'nn ye-

enidir. Silahor-i padiah ve müte-

ferrikaba olup 2C a'bân 1230'da

(28 Temmuz 1815) oeygirden düüp
vefat ederek Üsküdar'a defnedilmi-

tir. Yalyd. (IV. 280)

Mehmed Aa smail Paa'nn kara-

kula ve sonra telhsçisi olup kapc-

ba olmutur. 21 a'bân 1230'da (29

Temmuz 1815) A^efat etti. Üsküdar'da

medfundur. (IV. 280)

Mehmed Aa III. Selimin berberba-

sidr. 1235'de (1819/20) vefat edip

Beylerbeyi'ne defnedildi. (IV. 276)

MehmedAa Enderun'dan yetierek

çukadar- sân olca. Rebiyülev^^el

1234'de (Ocak 1819) kahveciba
olup Ramazan 123' ''de (Mays-Hazi-

ran 1822) emekli oldu. Sonra vefat et-

ti. (IV. 284)

Mehmed Aa Cebeci Ocag'nda ye-

tierek cebeciba oldu. evval 1241'

de (Mays 1826) Sancak- erif altna

davete gelmeyince Bursa'ya sürüldü

ve orada vefat etti. (IV. 284)

Mehmed Aa Tekfurdaldr. Kap-

cba ve tophane nâzn olup 1236'da

(1820/21) Bo^az'a memur oldu. Son-

ra Yergögü bina emini olup 1241 'de

(1825/26) sipahiler aas oldu. Vak'a-

i Hayriye'deki hatasyla 3 e\^âl
1241 'de (11 Mays 1826) idam edildi.

(IV. 284)

Mehmed Aa Serfiçelidir. Konya va-

lisi Hasan Paa'nn kethüdas olup

kapcba, zmir gümrükçüsü, 1238'

de (1822/23) iagmcba ve 1239'da

(1823/24) cebeciba olup 1240'da

(1824/25) azledildi. 1244'de(1828/

29) Varna muharebesinde bulunmu-
tur. Daha sonra vefat eyledi. (IV. 288)

Mehmed Aa Osmanpazar â'yân

olup kapcbalk verilmiür. Bu se-

nelerde (1830'lar) vefat etti. (IV. 288)

Mehmed Aa am kilâr- hac emini

ve kapcba oldu. Bu senelerde

(1830'lar) vefat etü. (IV. 288)

Mehmed Aa Filibelidir. Silahor

olup Edirne'de 1252'de (1836/37) ve-

fat etti. (IV. 288)

MehmedAa Babas sarayda kahve-

cibayd. 1264'de (1848) vefat edip

Kayalarda defnolundu. (IV. 292)

Mehmed Aa Hayli müddet vezne-

darba olup 1272'de (1855/56) vefat

etmitir. (IV. 294)

Mehmed Aa L Mahmud'un okçu-

bas olup e\^.^âl 1274'de (Mays-

Haziran 1858) vefat eylemitir. Kara-

caahmet'e defnedildi. (IV. 294)

MehmedAaAçba idi. Bir mescit

bina eyledi. (IV. 129)
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Mehmed Aa Kemhacba olup

Kemhac Mescidi'nin bânîsicir. (IV.

136)

Mehmed Aa Mumcubadr. Üskü-

dar'da bir cami yapp oraya defnedil-

di. (IV. 137)

Mehmed Aa Sivasldr. Bostanc

Ocagrndan yetiip bostancba ol-

mutur. Azilden sonra Sivas'a gidip

vefat etmitir. Yeil Kiremitli Mesci-

di'ne minber koymutur. (IV. 147)

Mehmed Aa Tomtom Mescidi'nin

bânîsidir. (IV. 136)

Mehmed Aa (Abaza) Enderun'dan

yetime olup hasodal olmutu.

1106'da (1694/95) hazine-i hümâ^oin

kethüdas oldu. Birkaç sene sonra

vefat etti. (IV. 193)

Mehmed Aa (Abbaszâde) Ende-

944 rün'dan yetime olup çakrcba ol-

du. Çktktan sonra kapcba olup

Zilka'de 117rde (Temmuz 1758)

Limniye sürüldü. Sonra vefat etmi-

tir. Yalyd. (IV. 244) .

MehmedAa (Abbaszâde) Silahor

ve kapcba olup gümmkçü olmu-

tur. 1251'de (1835/36) vefat edip Se-

yitahmetderesi'ne defnedildi. (ÎV.

288)

Mehmed Aa (Aazâde) Baltaclar-

da bagcba ve odaba olup 1165 'de

(1752) haseki aas olmu ve Safer

ll67'de (Aralk 1753) vefat edip Üs-

küdar'a defnedilmitir. (IV. 239)

Mehmed Aa (Alaca) brahim Paa'

nm güvenilir adamyd. 100Tde (1592/

93) sipahiler aas olup senelerce

onunla birlikte bulunmu ve 1010

(1601/02) tarihinden sonra paasnn
vefatnda üzüntüsüyle vefat etmitir.

(IV. 316)

Mehmed Aga (Alemdar) Yeniçeri-

dir. Ocaktan yetierek 1188'de (1774)

sekbanba cldu. Sonra vefat etti. (IV.

256)

Mehmed Aga (Altuncuk) Kapcba-

ve su nâzn olup bu seneler

(1710'lar) ricalindendir. Olu ulemâ-

dan Abdullah Efendi'dir. (IV. 213)

Mehmed Aa (Baçevanzâde)
(Hac) Enderun'dan yetierek siiah-

dar- ehriyarî oldu. Çktktan sonra

hacca gidip döndü ve 19 Muharrem

ll67^de (16 Kasm 1753) vefat etti.

Ailesinden biri ricalden Mustafa Efen-

di'dir. Süleymaniye'de medfundur.

Yeeni Salih Aga Muharrem 1222'de

(Mart 1807) ve onun olu Ahmed Râ-

id Bey 123rde (I8I6) vefat eyledi-

ler. Bunlar da orada medfundurlar.

(IV. 239)

Mehmed Aa (Bektaolu) Yükse-

lip 974'de (1566/67) ça\aba olmu
ve azilden sonra vefat etmitir. (IV.

118)

Mehmed Aa (Bektazâde) Ocak

ricalinden olup harpde eyholu Ali

Paa ile yaralanmt. Sonra Canik

sancayla ödüllendirildi. llOl'de

(1689/90) vefat etti. (IV. 191)

Mehmed Aa (Bektazâde) Musli-

hiddin Aga'nm oludur. Il64'de

(1751) turnacba olarak azledildi.

Bu senelerde vefat etti. (IV. 238/39)

Mehmed Aa (Boruzen) Padiah

gilmanlarmdan olup 1112^de (1700/

01) bomzen iken ahinciba oldu.

Sonra vefat eyledi. (IV. 199/200)

Mehmed Aa (Bonak) Müteferri-

kalar emini olup 1129'da (1717) ça-

vuba olup az müddette azledildi.

Bu senelerce vefat etti. (IV. 213)

Mehmed Aa (Budakzâde) Kara

Murad Pasa'nn tabii ve musahibi



olup sadâretinde itibar buldu. Sonra

piyade beylii i-e defedildi. Bu sene-

lerde (l650=ler) vefat etti. (IV. 165)

Mehmed Aa (Burnaz) Sipahi olup

101 rde (1602/03) vefat etti. (IV. 137)

Mehmed Aa (Cebe) Zuâmadan

kozbekçiba o-up Rebiyülâhir 1211'

de (Ekim 1796) vefat etti. Seyitahmet-

deresi'nde medyundur. (IV. 269)

Mehmed Aa (Çadrczâde) Kap-

cba olup 1182xle (1768/69) harpde

yiitlik gösterip mehur oldu. 1202'

de (1787/88) Tuna kumandan olup

Safer 1203^de (Kasm 1788) harpde bir

gülle isabetiyle :,;ehid oldu. (IV. 265)

Mehmed Aa (Çavuzâde) Sipah

Oca kethüdas olup ll68'de (1754/

55) vefat etti. (IV. 239)

Mehmed Aa (Çelebi) Yeniçeridir.

Yükselerek kul kethüdas olup 1084'

de (1673) o hizmette vefat etti. Eyüp'

de Zalpaa'da defnedildi. (IV. 181)

Mehmed Aa (Çelebi) Musiihiddin

Aa'nn oludur. Yeniçeri, ^âiksele-

rek kul kethüdas oldu. 1104^de

(1692/93) emekli olup sonra vefat et-

ti. Olu Çelebi Kethüdâzâde Ali Efen-

di'dir(-^) (IV. 195)

Mehmed Aa (Çelebi) 1199 da

(1785) gureb£-yi yemin aas ve

1202''de (1787/88) baruthane nâzn

oldu. Sonra sipahiler aas oldu. Da-

ha sonra vefat etti. (IV. 267)

Mehmed Aa (Çelebi) (Sekbanba-

zâde) Zaarcba, Safer ll64'de

(Ocak 1751) kul kethüdas olup Rebi-

^ailâhir ll65x.e (ubat-Mart 1752)

Zagra-i Atik'e sürüldü. Bu senelerde

vefat etti. Vakur, kâmil güzel huylu

bir zat ise de yeniçeri aasnn reka-

betine uramtr. (IV. 238)

Mehmed Aa (Çizâde) Vezirazam

kethüdas oldu. a^bân 1102'de (Ma-

ys 1691) yeniçeri aas olup o sene

sonunda Varadin'de ehid oldu. (IV.

191)

Mehmed Aa (Çolak) Yeniçeridir.

Seksoncuba, Zilhicce 1118'de (Mart

1707) zaarcba ve Rebiyülâhir 1119'

da (Temmuz 1707) kul kethüdas

olup Ramazan 1120^de (Kasm-Aralk

1708) azledildi. Sonra vefat etmitir.

(IV. 206)

Mehmed Aa (Dadevirenolu)
Edirne âyân olup kapcba oldu.

Sonra silahdar aas, 122rde (I8O6)

babaki kulu, Cemaziyele\^^el 1222'

de (Temmuz 1807) sipahiler aas ve

o sene ikinci defa babaki kulu ve

1224^de (1809) Edirne bostancbas
olup sonra surre emini oldu. 1233'de

(1818) hacdan dönüünde emir-i hac

tarafndan idam edildi. Kardei Ah-

med Aga'dr("^). (IV. 282)

Mehmed Aa (Dalkhç) Yeniçeri-

dir. Yükselerek sekbanba oldu. II6O'

da (1747) vefat etmitir. (IV. 236)

Mehmed Aa (Deveci) Yeniçeridir.

Yetiip sekbanba ve yeniçeri aas
vekili olup bir müddet sonra azledil-

di. Bu senelerde (l630'lar) vefat etti.

(IV. 156)

Mehmed Aa (Ebe Damad) Saray-

dan çkp 1056^da (1646) bü}âik mîra-

hûr olup 1057^de (1647) azledildi. Bu

senelerde (l6401ar) vefat etti. (IV.

162)

Mehmed Aa (Fndk) Kilâ- âmire

aas olup azledilmi olarak Ramazan

llSrde (Ocak-ubat 1768) vefat etti.

(IV. 249)

Mehmed Aa (Frenk) Saray Âmi-

re'den yetierek Saray- Cedid aas
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olup Muharrem 1068'de (Ekim 1657)

hasodaba ve Rebiyülâhrde (Ocak

1658) hazinedarba oldu. Rebiyülâ-

hr 1072'de (Aralk I66I) kap aas
olup Zilka'de'de (Haziran-Temmuz

1662) azledildi. Sonra vefat etmitir.

Dilini tutamazd ve siyasî ilere kar-

ma ayb da vard. (IV. 174)

MehmedAa (Germiyanzâde) Ye-

niçeridir. 1102'de (1690/91) sipahiler

aas oldu. Sonra vefat etti. (IV. 191)

Mehmed Aa (Gudde) Melek Ah-

med Paaya sadâreünde kethüda ol-

mutu. Azlinde vilâyetlerde beraber

gezip sadâret kaymakamlnda yine

kethüda oldu. Cemaziyele\^^el 1065'

de (Mart 1655) bir Paa tarafndan

cezalandrlarak vefat etti. (IV. I66)

Mehmed Aa (Güm^ü) Yükselerek

kapcba olup 1102'de (1690/91) si-

^ pahiler aas olmu ve 1103'de

(1691/92) azledilerek 1104'de (1692/

93) silahdar- ehriyârî olup 1105'de

(1693/94) Babaki kulu oldu. Azilden

sonra Girit'e memur olup sonra vefat

etti. (IV. 195)

MehmedAa (Habeî) Sarayda ter-

biye edildi. O zamana kadar akaalar

gözde iken bunun padiaha sk ba-
Ilgyla 990'da (1582) bâbüssaâde

aal üstünde olarak Mârüssaâde

aal" kurulmasn ve "evkaf- selâ-

tîn' nazrlnn da buna eklenmesini

salamtr. Rebi^âilâhir 999'da (ubat

1591) mide hastalndan vefat etmi-

tir. Çaramba'da bir cami yapp orada

defnedildi. Çou çraklar vezir ve

bey oldular. Tuna kenarnda smail

geçidinde kale ve kasaba inasnda

hizmette bulundu. (IV. 128/29)

MehmedAa (Hac) Fâtih Camii va-

kf kâtibi Mehmed Zeynî Efendimin

yaptrd Mimar Mescidi'ni 1045 '"de

(1635/36) yeniden yapp minare ek-

leyince adna mensup kald. (IV. 159)

Mehmed \a (Hac) Edirnelidir. En-

derun'dan yetierek hasodaba olup

bir aralk azledilmi, 1081'de (1670/

71) ikinci defa atantn ve 1083'de

(1672/73) emekli olup sonra vefat et-

mitir. (IV^ 181)

Mehmed Aa (Hac) Yükselerek

1099'da (1Ö88) ça^njba olup o sene

azledildi. :5onra vefat etti. (IV. 189)

Mehmed Aa (Hac) Kavak ustala-

rndan olup 1108'de (1696/97) am'
da vefat etti. Kavak Yeni Camii'ni

yapmtr. (IV. 195)

MehmedAa (Hac) Topçu Ocai'n-

dan yetiio ocak kethüdas olmutur.

1177'de (1763/64) Kefeli Mehmed
Aa'nn yerine topçuba oldu. 1183'

de (1769/^0) azledilip 5 Safer 1188'de

(17 Nisan 1774) vefat etti. Tophane'de

Çubukçular'da, ll43'de (1730/31) ve-

fat eden babas Hâlid Aa yanna def-

nedildi. Oradaki mektebi yapmtr.

(IV. 254/55)

Mehmed Aa (Hac) Caalazâde

Oca ke:hüdâs ve Ayasofya müte-

vellisi olcu. Zilka^de 1128'de (Ekim-

Kasm 1716) mîrahûr- e\^'el olmak

maksadyla Edirne'ye getirilip kay-

makam paaya kethüda olmutur. 6

Cemaziyelewel 1131^de (27 Mart

1719) kapclar kethüdas olup sonra

ayrld. ]l43'de (1730/31) damad
sadrazam Kabakulak brahim Paaya
kethüda olarak damadnn, dârüssa-

âde aas Hac Beir Aaya idam et-

tirme düüncesini kendisine ve o da

daire imam Sankçzâde Mustafa

Efendiye açklamas üzerine imam

da keyfi^^eti aaya söylemi, derhal



paa sadâretten azledilerek bu sipa-

hiler aas ve imam, imam- sultanî

olmutur. Il48'de (1735/36) cebeci-

ba oldu. 115rde (1738/39) vefat et-

ti. Üsküdar'da medfundur. Peykha-

ne^de hayrat vardr. (IV. 231/32)

Mehmed Aa (Hac) Kayserilidir.

Mimarba olup iHS'de (1735/36)

surre emini oldu. 1155*de (1742) ve-

fat ederek Edirnekapya defnedildi.

(IV. 233)

Mehmed Aa (Hac) slambol aas
olup Safer ll67'de (Aralk 1753) vefat

edip Üsküdar'a defnedildi. (IV. 239)

Mehmed Aa (blac) Kahveciba
Ömer Aann oludur. Yükselerek

kapcba olup n72'de (1758/59)

vefat etti. Üsküdar'a defnedildi. Olu
Ömer Sâhib Efendi'dir.*(IV. 244)

Mehmed Aa (Hac) Gediklilerden

olup Hekimolu Ali Paa'nm silahda-

ryd. 11 Receb 1184'de (31 Ekim

1770) vefat etti. (IIL 540)

Mehmed Aa (Hac) Sultan kethü-

das olup ll6l'de (1748) vefat etmi-

tir. Seyitahmetderesi'nde medfundur.

Olu zaim Mustafa Aa ve kardei

müteferrika Kuçu Osman Aga ll67'

de (1754) ve dieri Enderun'dan çk-

ma Velî Aa ll64'de (1751), Ruhul-

lah Efendi b. Osnan 1182'de (1768/

69) ve kardei Süleyman Aga 1183'de

(1769/70) vefat ederek yanma defno-

lundular. (IV. 236)

MehmedAa (Hac) Urfaldr. Yeni-

çeri olup seksorcuba olmutur.

Azilden sonra Zilhicce 1184'de (Mart-

Nisan 1774) vefa etti. Üsküdarda
Duvardibi'nde medfundur. (IV. 250)

Mehmed Aa (Hac) Bostanc Oca-

kethüdas olup 1185'de (1771/72)

bostancba oldu. 1187'de (1773) az-

ledildi. Kapcba olup 1189'da (1775)

ça\aba olarak o sene vefat eyle-

mitir. (IV. 256)

Mehmed Aga (Hac) Soanclar ket-

hüdas olup 11 94 'de (1780) yars ma-
lndan ve yars esnaf malndan ola-

rak Soanclar Camii'ni yeniden yap-

trmtr. (IV. 259)

Mehmed Aa (Hac) Dârendeiidir.

Yükselerek kapcba, 1190'da (1776)

ça\aba olup sonra azledilip sonra

cizye babaki kulu olup azilden son-

ra Rebi>âilewel 1197'de (ubat 1783)

vefat etti. Ayrlkçemesi'nde med-
fundur. (IV. 260)

Mehmed Aa (Hac) Topçu Oca-

grndan yetiip topçuba oldu. Azil-

den sonra 1199'da (1785) ikinci defa

topçuba olup Cemaziyelâhir 1200'

,de (Nisan 1786) azledilip e\^^ârde

(Austos) sürgün edildi. Sonra vefat

eyledi. (IV. 263)

Mehmed Aa (Hac) ki defa kasap-

ba olup hrs eseri yolsuzluk yapnca
Muharrem 1198'de (Aralk 1783) azle-

dildi. Sonra hacca gidip 1 Receb 1216'

da (7 Kasm 1801) vefat etti. (IV. 272)

Mehmed Aa (Hac) Dârendeiidir.

Kapcba ve Kbrs muhassh, sonra

1189'da (1775) gümrük emini oldu.

1190'da (1776) azledilerek su nâzn
olup a'bân 1191'de (Eylül 1777) ve-

fat etti. Edirnekapfda medfundur.

Olu Mehmed Said Aa 12l6'da

(1801/02) vefat eylemitir. Onun o-
lu ricalden Mehmed Salih Besim
Efendi'dir. (IV. 257)

MehmedAa (Hac) 122rde (1806)

sekbanba olup Rebi-^Kile^^el 1222'

de (Mays 1807) azledildi. Muharrem
1223^de (Mart 1808) ikinci defa sek-

banba olup az müddette azledildi

ve sonra vefat etti. (IV. 277)
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Mehmed Aa (Hac) Haseki emek-

lisi okp 20 Zilka'de 1224^de (27 Ara-

kk 1809) vefat etti. Eyüp^de medfun-

dur. Kavarna'da Yeni Cami 'yi yapt.

(IV. 275)

Mehmed Aa (Hac) Kapcba ve

sikke nâzn oldu. Daha sonra bu se-

nelerde (1810'lar) vefat etti. (IV. 277)

MehmedAa (Hac) Karsldr. Yeni-

çeriden yetiip zagarcba ve sonra

sekbanba oldu. 1 Safer 1224'de (18

Mart 1809) yeniçeri aas olup 3 Re-

bi)âilâhirde (18 Mays) azledildi. 21

Ramazan 1225^de (20 Ekim 1810) ve-

fat etti. Üsküdar'da Kaymak Mustafa

Paa Camii'ne defnedildi. (IV. 277)

Mehmed Aa (Hac) Teke mütesel-

limi olup Kad Abdurrahman Pa-

a'nm katlini icra etmiti. Mahn gas-

betmekle 29 ay muhasaraya dayanp
94S 1226xia (1811) kendisi ve evlâd kat-

ledildiler. (IV. 277)

Mehmed Aa (Hac) Bostanc Oca-

mdan haseki olarak emekli olmu-

tu. 1234'de (1818/19) vefat etti. Nava-

ringdeki caminin bânîsidir. (IV. 283)

Mehmed Aa (Hac) Kapcba ve

Erzurum mütesellimi oldu. 1234 'de

(1818/19) vefat ederek Kocamustafa-

paaya defnedildi. (IV. 283)

Mehmed Aa (Hac) Hac Süleyman

Paa"mn(~+) kethüdâsyd. Kapcba
olup 11 Zilhicce 1240^da (27 Tem-

muz 1825) vefat etti. Haydarpaaya

defnedildi. (III. 97/98)

Mehmed Aa (Hac) Vizelidir. Kü-

çük Hüseyin Paamn hazinedarln-

dan tersanede wkselip baçavu ve

baaa olmutur. 1240 (1824/25) ta-

rihlerinde vefat etti. Olu Halil

Bey(~+) 'V'izelizâde " diye mehurdur.

(IV. 284)

Mehmed Aa (Hac) Silahor olup

sonra zmir vowodas olmutur. Az-

ledilmi oia:;"ak\243'de (1827/28) ve-

fat ederek Selimiye'ye defnedilmitir.

(IV. 284)

Mehmed Aa (Hac) Bayndr voy-

vodas olup kapcba oldu. Bu se-

nelerde (18301ar) vefat etti. (IV. 288)

Mehmed Aa (Hac) Enderun'da

serberber-i padiah olup kapcba-
lkla çera edildi. Bu senelerde

(18301ar) vefat etti. (IV. 288)

Mehmed Aa (Hac) Nizamiye Or-

dusu 'nun il-C binbalarndan olup bu

senelerde (8301ar) vefat etti. Dama-

d brahim Edhem Efendi 'dir(-^). (IV.

288)

Mehmed /^a (Hac) Kbrsldr. Si-

lahor ve kapcba olup Trnova ve

sonra Kbrs mütesellimi oldu. Sonra

mîrahûr- evvel payesi olmutur.

1248'de (1832/33) azlolunup 1249^da

(1833/34) ikinci defa Kbrs rauhass-

l olmu ve birkaç sene sonra azledi-

lerek 1262'de (1846) vefat eylemitir.

Bostan sktlesi'ncie medfundur. Ogiu

sudûrdan Hasan Tahsin Bey'di r. (IV.

291)

Mehmed Aa (Hac) Cagaloglu Si-

nan Paamn mîrahürudur ki, Üskü-

dar'da Mîrahûr Camii 'ni bina eyledi.

(IV. 137)

MehmedAa (Hac Zorluzâde) Er

zurumludur. Yeniçeri olarak 11 65 'de

(1752) seksoncu ve zagarcba, son-

ra birkaç a" kul kethüdas oldu. Son-

ra vefat etmitir. (IV. 238)

Mehmed Aa (Hafz) Devrinde sa

ra^^a girip uzun yaamasyla Zilka'de

1232'de (Eylül 1817) pekir aas,

1233'de (1818) anahtar aas ve Mu-

harrem 1234'de (Kasm 1818) miftah



aas olup emekli olmu ve 26 Rama-

zan 1235^de (7 Temmuz 1820) vefat

etmitir. Beyolu Mezarlrnda med-

fundur. (V. 282.)

Mehmed Aa (Hatibzâde) Yeniçeri

Ocamdan zagarcba olarak Rebi-

)âilewel liyrde (Aralk 1757) Hotin

aas oldu. Sonra getirilip Cemaziye-

leA^^el 117rde (Ocak 1758) sekson-

cuba ve a'bâ.'da (Nisan) zagarc-

ba olup Receb 1172'de (Mart 1759)

azledildi ve son: -a vefat etti. (IV. 244)

Mehmed Aa (Hazinedar) Defter-

dar San Mehmed Paaya kethüda oh

dugundan kasapba, Zilhicce 1127'

de (Aralk 1715) matbah emini olup

azilden sonra tevkif ile e\a^âl 1128'"

de (EylühEkim 17l6) babaki kulu

oldu. Rebiymlâhir 1129'da (Mart-Ni-

san 1717) yine tevkif edilip sonra af-

folunmu ve bir aralk sipahiler aas
da olmutur. Bu senelerde vefat etti.

(IV. 213)

Mehmed Aa (Hsm) Kapcba
olup hizmetlere e bulundu. Sonra b-
rahim Paamn sadâretinde rütbesi

.kaldrlarak 5 sene kadar Kastamo-

nu^da kald. Rebiyüle\^^el ll43'de

(Eylül 1730) engel kalknca affedile-

rek Msr'a memur oldu. e\^'âl 1144'

de (Nisan 1732) sipahiler aas ve

ll45^de (1732/33) babaki kulu oldu.

Sonra vefat etti. (IV. 227)

Mehmed Aa (Hindîzâde) Yeniçeri-

dir. Zagarcba. Safer ll45'de (Aus-

tos 1732) kul kethüdas olup ev-

vâl'de (Mart-Nisan 1733) ayrld ^•^e

sonra vefat eyledi. (IV. 227)

Mehmed Aa (Hoca Haydarzâde)

Çenigirba ve sonra matbah emini

ve 1003^de (15Ç4/95) cebeciba olup

sonra azledildi. Bu senelerde (1590'

lann sonu) A^efat eyledi. (IV. 133)

Mehmed Aa (Irgatzâde) (Hac)

Galata voy^^odas, matbah ve gümrük

emini ve sultan kethüdas oldu. Ce-

maziyelewel 1200'de (Mart 1786) ve-

fat etti. Kabata'da medfundur. (IV.

262)

Mehmed Aa (îhirli) bir Paa'

nm adamlarndan arta kalp surre

emini olarak rical srasnda bulun-

mutur. lOSrde (1670/71) vefat etti.

Edirnekap dnda medfundur. (IV.

179)

Mehmed Aa (tmamzâde) Saray

aas k hüdâs olup Cemaziyelâhir

1171 'de vubat 1758) azledilmi ola-

rak vefat etti. Kasmpaa'da Doymaz-

dereye defnedildi. (IV. 244)

Mehmed Aa (Kadrî Aazâde)
(Hac) Cebeciba Abdülkadir

Aamn oludur. "Kadri Aazâde"" di-

ye mehur oldu. Ocaktan yetiip ce-

beciba oldu. 1171'de (1757/58) azih

le surre emini olup 1175'de (1761/62)

ikinci defa cebeciba olup azilden

sonra baka görevlerde bulunup 22

Cemaziyelâhir 1189'da (20 Austos

1775) vefat etti. Söütlüçeme 'de

medfundur, (IV. 256)

Mehmed Aa (Kapcbazâde)
Kapcba Sey}4d Ahmed Agamn(->)

oludur.' 1198'de (1783/84) vefat

ederek Üsküdar'a defnedildi. (I. 247)

Mehmed Aa (Kara) Sadrazam Kara

Mustafa Paa'ya kethüda olarak hayli-

ce itibar bulmutu. Zilhicce 105
3
"de

(ubat 1644) vefat etti. (IV. 160/61)

Mehmed Aa (Kara) Yükselerek

kasapba, Rebiyülevvel lll5'de

(Temmuz-Agustos 1703) cebeciba

olup az müddette azledildi. e\^'âl

1118'de (Ocak 1707) Edirne'ye göm
clerildi. Orada vefat etmitir. (IV. 206)
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Mehmed Aa (Kara Osmanzâde)
(Hac) Hac Mustafa Aga'nn(-+) o-
ludur. Kapcba olarak Aydn'a ve

Saruhan'a müsellim oldu. Rusya sa-

vanda hizmet etti. Cemaziyelâhir

1211 'de (A-ahk 1796) vefat etti. Olu
Ömer Aga(-*) ve Hüseyin Aga'dr(-+).

(IV. 436)

Mehmed Aa (Kara Silahor) (Ha-

c) Cezayirli Hüsnî Paa'nn silahdar

olup kapcba olmutur. 23 a'bân

1223^de (14 Ekim 1808) vefat etmitir.

Olu Ömer Hulûsî Bey, 1245'de

(1829/30) vefat etti. (IV. 275)

Mehmed Aa (Karaka) Yeniçeri-

dir. 1038=de (1628/29) yeniçeri ket-

hüdas oldu. Badad'da gevek dav-

ranmca azledilmi ve gözden dümü
olarak vefat etmitir. (IV. 153)

Mehmed Aa (Keçeci) Hasköy de
^50 bir mescid bânîsidir. Minberini

Onuncu Halil Aa koydu. Sonra bu

camiyi I. Ahmed'in bakadn Emetu 1-

lah Kadm yenilemitir. (IV. 136/37)

Mehmed Aa (Keçecizâde) Yeni-

çeri Ocarnda eskiyip zagarcba,

1063'de (1653) kul kethüdas oldu.

Az müddette azille 1065'de (1655)

tekrar o makama getirildi. a'bân

106
6
'da (Haziran l656) azledilmi ve

az müddette vefat etmitir. Cesur, ni-

zam bilirdi. (IV. l68)

MehmedAa (Kel) Saray kethüdâl-

gmdan 1091'de (l680) saray aas ol-

du. Sonra vefat etti. (IV. 185)

Mehmed Aa (Kethüda Çera)
Enderun'dan yetierek Rebiyüle^^^el

1115'de (Temmuz-Austos 1703) tül-

bend aas, ardndan çukadar-i ehri-

yârî oldu. 7 e^^^âl 1115'de (13 ubat
1704) emekli olmutur. Sonra vefat

etti. (IV. 204)

Mehmed Aa (Kilârî) Enderun'dan

yetime oluo rikâbdar ve çukadar-i

ehriyârî oldu. Muharrem 1197'de

(Aralk 1782) silahdar- ehriyârî ol-

du. Birkaç sene sonra Zilka'de

1201'de (Agustos-Eylül 1787) emekli

olup III. Selim devn (1789-1807) ba-

larnda vefar eyledi. (IV. 266)

Mehmed Aa (Kremitçizâde) Ce-

beci Oca'ndan yetiip 1113'de

(1701/02) cebeciba olup lll4'de

(1702/03) azledildi. 1119'da (1707)

vefat etti. Olu Mehmed Aa'dr(-»).

(IV. 206)

Mehmed Aa (Kremitçizâde)

Mehmed Aamn (v. 1119/1707)C->)

oludur. Cebeci Ocag'ndan yetie-

rek cebeciba oldu. Receb 1151 'de

(Ekim-Kasm 1738) vefat edip Beik-

ta'a defnedildi. Olu Halil Bey'

dir(-^). (IV. 206)

Mehmed Aa (Köse) Zagarcba-

lktan kul kethüdas ve Ramazan

104rde (Mart-Nisan l632) yeniçeri

aas olup ekyay cezalandrmada

himmet eyledi. Cemaziyelâhir 1043'

de (Aralk l633) vefat etti. (IV. 156)"

Mehmed Aa (Köse) Bostanc olup

srasyla 12'.S'de (1803/04) bostanc-

ba olup 1219'da (1804/05) azledil-

di. 1220'de ;i805/06) ikinci defa bos-

tancba olup 122rde (1806) azledil-

di. 1225'de (1810) vefat edip Bahari-

ye'ye defnedildi. (IV. 277)

Mehmed Aa (Kulolu) Hasoda-

dan çkp Cemaziyelâhir 1210'da

(Aralk 1795) seferli kethüdas olup

sonra vefat etmitir. (IV. 272)

Mehmed Aa (Küçük) Zülüflü bal-

taclardan c>lup dârüssaâde aas Sü-

leyman Aa bunu mîrahûr- sân etti.

Kinci olduundan ikbâli az oldu. Bu



senelerde (1650' 'er) vefat etti. (IV.

165)

MehmedAa (Lezgi) Silahorlükten

yetime olup Kudüs mütevellisi oldu.

13 Safer 1242'de (l6 Eylül 1826) vefat

etti. Kadköy'de medfundur. (IV. 284)

Mehmed Aa (Matarac) Yükselip

sipahiler aas olup defterdar bra-

him Paa'mn dostlarndan olmak töh-

metiyle Rebi}âile^'^^el 1046 'da (Aus-

tos 163Ö) idam ecildi. (IV. 159)

Mehmed Aa (Mollack) Kapcba-
olup 1140'da (1727/28) ehremini

oldu. Il42'de (1729/30) ayrld ve

sonra vefat eyledi. Olu Mollackzâ-

de Ali Paa'dr. (lY. 232)

Mehmed Aa (I>lühürdar) Kapc-
ba ve Gelibolu baruthanesi nâzn,

1130'da (1718) tersane emini oldu.

Cema2iyele\^^el 1130'da (Nisan 1718)

azledilerek bu senelerde vefat etti.

Mühürdarzâde Süleyman Aa bunun
oludur. (IV. 213;:

Mehmed Aa (Nenaçezâde) Yeni-

çeri zâbitanndan olup bu devir

(1720'ler) adamlanndand. Olu Fey-

zullah Aa ll64'ce (1751) vefat edip

Üsküdar'da Nuhkuyusu'na defnedil-

mitir. (IV. 221/22)

Mehmed Aa (öküz) Sipahi olup

101 rde (1602/03,* vefat etü. (IV. 137)

Mehmed Aa (Pabucubüyük) Ar-

navutdur. Zenbû;;ekçiba idi. Ester-

gon'da muhafz ii-cen 1094'de (1683)

kötü hizmet suçlamasyla idam edil-

di. (IV. 186)

Mehmed Aa (Pehlivan) Ende-

run'da yetierek miftah aas iken

108rde (1670/71) kapcbalkla sa-

raydan çkt. Sojra vefat etti. (IV.

179)

Mehmed Aa (Pehlivan) (Hac) Si-

lahor-i hassadan olup taçba ol-

mutur. 10 Safer 1206'da (9 Ekim

1791) vefat etü. Nakibendî, sâlih olup

Üsküdar'da medfundur. (IV. 267)

Mehmed Aa (Rast) Bir sipahinin

oludur. 1040'da (1630/31) bir mes-

cid yaptrmtr. Kz kardei Fatma

Hanm 1075'de (1664/65) 15 hane

vakfeyledi. (IV. 154)

Mehmed Aa (Rum) Akagalardan

olup Zilka'de 106rde (Ekim-Kasm
1651) hazinedar- ehriyârî iken bâ-

büssaâde aas, yani kap aas oldu.

ev\^âl 1062'de (Eylül 1652) ayrld.

Emekli olarak vefat etmitir. (IV.

166/67)

Mehmed Aa (Sar) Kapcba ve

Gümühane emini olup 1181 'de

(1767/68) Kbrs muhassl olarak o

hizmette vefat etti. (IV. 249)

Mehmed Aa (Salma) Kapcba
olup evval 1117'de (Ocak-ubat

1706) mîrahûr- sânî olup azilden

sonra 1122'de (1710) çavuba oldu.

Sonra vefat etti. (IV. 207/08)

Mehmed Aa (Samurka) (Hac)
Solakba olup 1178^de (1764/65) ve-

fat etti. Evini cami yapt ve bir-iki ca-

miye minber koydu. (IV. 247)

Mehmed Aa (Saraç) Yeniçerilere

mensup ve nüfuz sahibi olup Rebiyü-

levvel 1115'de (Temmuz-Agustos

1703) yeniçeri aas oldu ve Cemazi-

yele\^^el 1115'de (Eylül-Ekim 1703)

vefat etti. iddetli cezalar verirdi. (IV.

202)

Mehmed Aa (Saraç) Saraçhane'de

esnaftan olup yeniçeri cemaatinden

birine çorbac oldu. Rebiyüevvel

ll43'de (Austos-Eylül 1730) yeniçe-

ri aas oldu. 4 Cema2iyele\^'"el 1143'
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de (15 Kasm 1730) idam edildi. Hain

ve intikamcyd. (IV. 225)

Mehmed Aa (Sarayl) (Hac) Ha-

seki olup Rebiyülâhir 1239xla (Aralk

1823) bostancba oldu. 15 Cemazi-

yelâhir 1239'da (l6 ubat 1824) vefat

etti. (IV. 284)

Mehmed Aa (San) Mihalçhdr. II.

Osman zamannda (l6l8-l622) hase-

ki olup sonra kul kethüdas ve sek-

banba oldu. 1035^de (1625/26) ce-

zalandrlarak vefat etti. (IV. 151)

Mehmed Aa (Sar) Helvac olup

yükselip ihtisâb aas, sonra vo^^^oda

oldu. Sonra Konya defterdar olup

1065^de (1655) bir Paa gelirken ce-

zalandrm ve sonra vefat etmitir. Se-

bebi, onun adamlarndan Vowoda
Hadm4n kardeim Konya'dan çkar-

mayd. (IV. l66)

Mehmed Aa (Sar) Yeniçeri Oca-

mdandr. 1119'da (1707) zagarcba-

olup sonra ayrld. Sonra vefat etti.

(IV. 206)

Mehmed Aa (Sarcazâde) Kapc-

ba olup evval 1158'de (Kasm

1745) stanbul baruthane nâzn oldu.

llörde (1748) vefat etti. (IV. 236)

MehmedAa (Selâm) (Hac) Yan-

ckh emini Mehmed Berin kethüdas

olup 1171^de (1757/58) kapcbalk-
la Leh elçisi ve 1176^da (1762/63) Ge-

libolu Baathanesi nâzn oldu. Sonra

vefat etti. (lY. 247)

Mehmed Aa (Serbestzâde) Bos-

tanc Ocamdan yetiip Edirne bos-

tancbas oldu. 1203^de (1788/89)

azledildi. Sonra ikinci defa o hizmete

tayin olundu. Cemaziyele^n^el 1216^

da (Eylül 1801) azledildi. Sonra vefat

etti. (ÎV. 272)

Melmed Aa (Serdengeçti) Ende-

rûn^da yetierek çukadar- ehriyârî

iken 1102=de (j 690/91) saraydan çk-

t. Sonra vefat etmitir. (IV. 191)

Mehmed \%c (Seyyid) Si^^asldr.

Haseki iken 1130^da (1718) bostanc-

ba oldu. Nü;:uz sahibi olarak Da-

mad brahim Paa ile bideip kendi-

sini padiaha camad olmaya ve olu-

nu paann shriyetine mazhar etmek

gibi teebbüse yeltenerek zulüm ve

baskya balamakla 3 Cemaziyelâhir

1133^de (1 Nisan 1721) azl ve ihraç

edildi. stavrcz'da münzevî olarak

vefat etti. (IV. 217)

Mehmed Aa (Seyyid) Tuz emini

olup Zilhicce n72'de (Austos 1759)

vefat etti. Eyüp'de medfundur. (IV.

244)

Mehmed Aa (Seyyid) Cebeci Oca-

kethüdas olup 120rde (1786/87)

cebeciba oldu. Muharrem 1203'de

(Ekim 1788) aynld. Daha sonra vefat

etti. Olu Abdülkadir Aa^dr(-^). (IV.

267)

Mehmed Aa (Seyyid) Karayakal-

dr.' Saraydan yetierek bâbüssaâde

aas oldu. 16 a-bân 121i;de (14 u-

bat 1797) vefat eyledi. Üsküdar^da

Miskinler'de medfundur. (IV. 270)

Mehmed Aa (Seyyid) Velî Ey^mb

Aamn oludur. Babas III. Musta-

famm çukadarlanndan olup katledil-

mesinde ekmek paras buna ihsan bu-

)mruldu. Eyxp'de sakinken 122rde

(1806) ordunun sefere çknda gure-

bâ-y yesâr aas oldu. Cemaziyelev-

vel 1222'de (Temmuz 1807) mîrahûr-

ewel olup Cemaziyelâhir 1223^de

(Austos 1808) vefat etmitir. (IV. 275)

Mehmed Aa (Seyyid) Kapcba
olup 1224^de (1809) kapclar kethü-

das oldu. Som-a o sene vefat etmitir.

(IV. 277)



Mehmed Aa (Seyyid) Sipah Oca
kethüdas olup 1228'de (1813) vefat

etti. Silivrikaprda medfundur. (FV^ 280)

Mehmed Aa (Seyyid) Yeniçeri

Oca kâtiplerinden olup yazc ve

sonra zabit ve 1223'de (1813) yeniçe-

ri aas oldu. Birkaç çorbac azlinde

Rebiyülev\^el 1233^da (ubat 1815)

yeniçeriler harekete gelip kaüedildi.

Süleymaniye Cam'nde medfundur.

Oku^^np yazm ve "Efendi" diye öh-
ret alm iyilikseve;rdi. (IV. 280)

Mehmed Aa (Seyyid) Kastamonu-

ludur. Bâbüssaâde aas oldu. a'bân
1264'de (Temmuz- 1848) vefat edip

Haydarpaay^a defnedilmitir. (IV.

291/92)

Mehmed Aa (Seyyid Çelebi) Rus-

cuklu olup kardei Hasan Paa vezir

olunca bu da kapcba oldu. Sene-

lerce orada öhret alp 1204'de

(1789/90) kardei sadrazam olunca

mîrahûr- ev^-^el payesi ve Rebiytilâhir

1205 'de (Aralk 1790) ça\mba oldu.

O sene Cemaziyelâhir'de (ubat
1791) kaüedilmitr. (IV. 267)

Mehmed Aa (Seyyid) (Hac) Ce-

beci Ocag'ndan yetiip cebeciba

oldu. 7 Rebiyülev^el 1157'de (20 Ni-

san 1744) vefat etti. Haydarpaa'da

medfundur. Olu Mahmud Aa'dr.

(IV. 234)

Mehmed Aa (Seyyid) (Hac) Sra-

syla bostancba olarak 3 Cemaziye-

lâhir 1235'de (18 Mart 1820) vefat ey-

ledi. Hamidiye Mezarlg'nda med-

fundur. (IV. 282)

Mehmed Aa (Solak) Kapdan olup

ciler Mescidime minber koyarak

cami yapt. (IV. 137)

Mehmed Aa (Solak) Saraydan ye-

tierek nusâhib-i ehriyârî oldu.

1066'da (1655/56) hazinedar- ehri-

yârî ve Rebiyülâhir 1068'de (Ocak

l658) dârüssaâde aas oldu. Zilka'de

1073'de (Haziran 1663) azlolunup

Msr'a sürülmütür. Orada vefat etti.

Vakur ve uurlu olup Köprülü Meh-

med Paa 'ya ikbâl vastas olmutur.

(IV. 174)

Mehmed Aa (eyh) Enderun'da

tülbend aas olup 1081 =de (1670/71)

mîrialem oldu. Sonra vefat etti. (IV.

179)

Mehmed Aa (Telhisî) güzar
adam olup Koca Sofu Mehmed Paa'

ya cezasn vermede hizmet ederek

Malkara'dan gelince mîrahûr- sân
ve sonra kapcba oldu. Sonra ça-

vuba olup Cemâziyele\^^el 1066'da

(Mart 1656) ehiden vefat etti. (IV.

166)

Mehmed Aa (Topkapkzâde) Ce-

beci Ocag'ndan yetierek lllO'da

(1Ö98/99) cebeciba, azilden sonra

lll4'de (1702) sipahiler aas olup o

sene e\^'^âlinde (ubat-Mart 1703) ay-

rld. Baka görevlerde bulunup 1122'

de (1710) silahdar aas oldu. Sonra

vefat etti. (IV. 207)

Mehmed Aa (Tuba) (Tavilzâde)

Bostanc kethüdâlgndan yetierek

Ramazan 1138'de (Mays 1726) bos-

tancba oldu. Il40'da (1727/28) ay-

rld. Sonra vefat etti. (IV. 225)

Mehmed Aa (Tulu) Enderun'dan

yetime olup Zilka'de 1228'de (Ka-

sm 1813) pekir aas, Rebiyülâhir

1230'da (Mart 1815) seferli kethüdas,

sonra rikâbdar, Ramazan 1232'de

(Temmuz-Agustos 1817) çukadar-

ehriyârî oldu. Rebi^öilâhir 1236'da

(Ocak 1821) emekli oldu. Daha son-

ra vefat etti. (IV. 284)
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Mehmed Aa (Tûtîzâde) Peksimet

hane nazr olup 1247'de (1831/32)

vefat ederek Beykoz'a defnedilmitir.

(V. 288)

Mehmed Aa (Türktnenzâde) Ka-

picba ve mülga bölük aalklarnda

bulunmutur. Zilhicce 1260'da (Ara-

lk 1844) vefat eyledi. Üsküdar'da

medfundur. (IV. 291)

Mehmed Aa (Uzun) (Hac) Yeni-

çeri Ocagrndan yetierek sekbanba
olmutur. 19 Muharrem 1203"de (20

Ekim 1788) vefat etti. Olu Sekban

Ocagrnda baeski Mehmed SalihAa
ile Üsküdar^da medfundurlar. (IV.

263)

Mehmed Aa (Uzunzâde) (Hac)

Trabzonludur. Hanedandan oldu-

undan kapciba ve mîrahûr payesi

oldu. Gönye kaymakamlndan az-

954 ledilmi olarak Cemaziyeie\^^el 1265'

de (Mays 1849) vefat edip E^âip'e

defnedilmitir. (IV. 292)

Mehmed Aa (Vefah) Yeniçeridir.

Zaarcba olup Rebiyülâhir 117rde

(Aralk 1757) kul kethüdas ve a'bân

11 71 'de (Nisan 1758) yeniçeri aas
oldu. 12 Muharrem 1172'de (15 Eylül

1758) vefat etti. Zarif biriydi. (IV. 244)

Mehmed Aa (Vekilharç) Vezir

aalndan yetiip 1127'de (1715)

mîrahûr- sân ve sonra kapclar ket-

hüdas olup Zilka'de 1128'de (Ekim-

Kasm 17l6) mîrahûr- e\^^el oldu.

1129'da (1717) azledildi. Bu seneler-

de vefat etti. (IV. 213)

Mehmed Aa (Voynuk) Hasahr

halifesi olup 1097^de (1686) mîra-

hür- ewel olup 1099'da (l688) azle-

dildi. Sonra vefat etti. (ÎV. 189)

Mehmed Aa (Yavuz) Yükselip

882'de (1477) sekbanba olup II. Bâ-

yezid devri (1481-1512) balarnda

vefat etti. Hokadem Mescidi'ni yap-

trd. (IV. 107)

Mehmed Aa (Yeen) Vezrazam

aalarndan olup 1099'da (l688) ça-

vuba olup o sene azledildi. Sonra

stanbul cizyedar oldu. 1105'de

(1693/94) Erzurum'a memur olup o

taraflarda ^efat etti. (IV. 195)

Mehmed Aa (Yeen) Bahriyeden

yetierek 1105'de (1693/94) Tuna ku-

mandan olup 1115'de (1703/04) mî-

rimîran rü -besiyle Basra kumandan

oldu. Sonra vefat etmitir. (IV. 204)

Mehmed Aa (Yeen) Filibe nâzn

olup kapcbalk verilmiti. Bu se-

nelerde (1830'lar) vefat etti. (IV. 288)

Mehmed Aa (Yekçem) Kapciba-

olup orduda babaki kulu oldu.

Ramazan : 185'de (Aralk 1771) azle-

dildi. Sonra vefat etti. (IV. 253)

MehmedAa (Yeilli) Enderun dan

hasodaya girip küçük defterdar ola-

rak çkt. Bu senelerde (l6601ar) ve-

fat etti. (IV. 177)

Mehmed Ali Aa Kapciba ve s-

tanbul ihtisâb aas olup Receb

1 185'de (Ekim 1771) vefat edip Üskü-

dar'da Atik Valide Camiime defnedil-

di. (IV. 253)

Mehmed Ali Aa Küçük Hüseyin

Paamn s'lahdan ve mehur keman-

kelerdendir. 1217^de (1802/03) vefat

etti. Kemanke Süleyman Aamn(-^)

yanma demedildi. QII. 91)

Mehmed Ali Aa Kapciba ve Bur-

sa mütesellimi olup sonra azledildi.

Bu senelerde (18301ar) vefat etti. (IV.

288)

Mehmed Ali Aa Sarayda yetierek

bâbüssaâde aas oldu. 1250xie



(1834/35) vefat eyledi. Haydarpaa'
da medfundur. (IV. 289)

Mehmed Ali /ia Sekbanbazâde
erif Halil Bey'i:.(-^) damaddr. Ka-

rahisar kaymakam olup Cemaziyelâ-

hir 128rde (Kasm 1864) vefat etmi-

tir. (III. 145)

Mehmed Ali Efendi Emin Mehmed
Efendi'nin (v. 1 227/181 2)(-^) dama-
ddr. Maliye kalemi ikinci mümeyyi-
zi olup 125rde (1835/36) vefat etti.

Üsküdar'da defnedilmitir. (IV. 2797

Mehmed Ali Efendi Vidinli Mustafa

Efendi ve Gölpazarl âkir Efendi'den

okumutur. Fetvahanede müsevvid

ve müderris olup sonra Eyüp ve Ra-

mazan 1280'de (ubat 1864) Filibe

mollas oldu. 19 Cemaziyelevvel

1281'de (20 Ekim 1864) vefat eyledi.

Edirnekap'da medfundur. Fâzld.

(IV. 296)

Mehmed Ali Efendi Defter-i Hakan
senedât müdürü muavini olup 23 Zil-

hicce 1293^de (9 Ocak 1877) vefat

edip Üsküdar'a defnedildi. (IV. 304)

Mehmed Ali Hâlid Efendi Kudüs-

lüdür. Müderris, 1267'de (1851) Erzu-

rum ve Rebiyülevvel 1282'de (Aus-
tos 1865) Mara mollas olup sonra

vefat etti. (IV. 295)

Mehmed Ali Paa Kavala â'yân Hü-
seyin Aamn yeeni ve derbend

aas brahim Aa'nn oludur. Hüse-

yinAamn olu Halil Aa'nn serçe-

meligiyle Msr'a babozuk askeriyle

gidip Halil Aa havas ve suyuyla

uyuamayarak dönünce serçeme ol-

mutur. Gittikçe güç kazanarak Hus-

rev Paa ve Hurid Paamn valilikle-

ri srasnda sivrilci. 1220 (1805) bala-

rnda vezirlikle Cidde valisi tayin

edildiyse de uzaklatrlmas müm-

kün olamayp Rebiyülevvel'de (Hazi-

ran) Msr valisi olmutur. 122i 'de

(1806) Selanik valiUgiyle alnarak

Mûsâ Paa tayin edildiyse de o da gir-

meye muvaffak olamayp a'bân'da

(Ekim-Kasm 1806) yeniden vali ol-

du. Vehhâbî meselesinin bitirilmesin-

de hizmeti görüldü. Yunan üzerine

olu brahim Paay ve yeterli ku\^et

gönderip devlete baglhk gösterdi.

Mora 'dan askeri geri almas 1247'de

(1831/32) Aa Hüseyin Paa'mn Msr
valiligiyle serdâr- ekremliini ve

sonra Reid Paa'mn serdâr~ ekrem-

liini dogurmusa da 1248'de (1832/

33) Konya'da itaat ederek o sene Zil-

ka'desinde (Mart-Nisan 1833) Beriy-

yetü'-am ve Haleb eyaleti ilâveten

ihsan buyuruldu. Vilâyetlerin gelirle-

rini vermede yaval 1255 'de (1839)

Msr'n kopma arzusunu bir kez da-

ha göstermi, 1257'de (1841) Beriy^^-

tü~am, Adana ve Cidde eyaletleri-

nin Msr'dan ayrlmas ve Akkâ'nm
ömür boyu verilmesiyle Msr valilii-

nin babadan ola geçmesini ve ar-

dndan sadâret payesinin ihsann
dourmu, donanmann iadesinden

sonra 1262'de (1846) stanbul'a gele-

rek padiahn ayana yüz sürmütür.

evval 1264'de (Eylül 1848) hastahg

ve yall azline sebep olarak olu
brahim Paa Msr valisi oldu. Zilka'-

de 1265'de (Eylül-Ekim 1849) vefat

etmitir. Msrda hayr eserleri, aske-

riyece tanzimat ve mülkî idarede sla-

hat meydana getirmi, ümmî, akll,

zekî, tedbirliydi. Oullan Tosun Pa-

a, brahim Paa, smail Paa, Said

Paa, Halim Paa, Mehmed Ali Paa
ve kzlar Nazk Hanm ve Zeyneb Ha-

nm'dr. Damadlar defterdar Husrev
Beyle Yusuf Kâmil Paa 'dr. Oulla-
rndan skender Ali Bey ile kz Zev-
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neb Hanm 1238^de (1822/23) ve Ha-

lim Bey 1233''de (1818) vefat eylemi-

lerdir. Kaftancs Selim Aa, silahdar

Salih Bey, adamlarndan Salih Koç

Aa, Kâif Abdî Aa, kethüdas Meh-

med Aa, divitdan Silahor Mehmed
Bey, akrabasndan Dramah Mehmed
Bere kapicbalk verilmiti. Kayn
serçeme Mustafa Bey 1230'da (1815)

ve akrabasndan Gazi Bey ve Ali Bey

1238'de (1822/23) vefat etti. (IV.

292/93)

Mehmed Ali Paa Askerlikten yeti-

me olup Irak Ordusu 'na mîrlivâ ol-

mutur. Sonra mîrimîranlkla Rebi^öl-

lâhir 1275'de (Kasm 1858) Basra mu-

tasarrf oldu. 1276'da (1859/60) ayrl-

m ve sonra vefat eylemitir. (IV.

295)

Mehmed Ali Paa Msr valisi Meh-

med Ali Paamn oullarnn en kü-

çüüydü. Babasnn vefatnda stan-

bul'a geldi. Feriklik ihsaniyle Dâr-

ûrâ-ya aza tayin edildi. Safer

1271'de (Ekim-Kasm 1854) vezidikle

Meclis-i Vâlâ azas, Zilhicce 1273 'de

(Temmuz-Agustos 1857) Meclis-i

Tanzimat azas oldu. 19 Zilhicce

1277'de (28 Haziran 186l) vefat eyle-

di. Cenazesi Msr'a gönderildi. i-
man, nazik, cömert, zevkine dükün-

dü. Babasnn mirasn tükettiinden

borçlarn kardei Ödemiti. (IV. 296)

Mehmed Ali Paa Heminlidir. Hac
Ali oullarndan fndk taciri ve Gala-

ta baaas Hac Ömer Aamn olu
olup \228'de (1813) dodu. Gençli-

inde Pabuççu Ahmed Paaya inti-

sap edip 1243'de (1827/28) hademe-i

hümâyûna alnd. Sonra üçüncü ve

1246'da (1830/31) ikinci mabeynci

olup 1254xle (1838) Nizip'de Hafz

Paa Ordusu'nu tefüe gönderildi.

1255 'de (1339) ordunun ric'atinde

hazine ile Malat^^a'ya gitti. Dönüü,
saltanat deiimine rastladndan

mirlivalk ihsaniyle bahriyeye gönde-

rildi. Ardndan Dâr- ûra azas ve Zil-

ka'de 1256da (Ocak 1841) tophane

feriki oldu. 10 Muharrem 1260^da (31

Ocak 1844) vezir rütbesiyle tophane

müiri olup Rebiyülevvel 1261 'de

(Mart 1845) Âdile Sultanla nianlanp

o sene Recebinde (Temmuz 1845)

düünleri icra edilmitir. 6 a'bân

126rde (10 Austos 1845) kapdan~

der>^â oldu. 6 Samban 1263^de (20

Temmuz 1847) azlolunup haftasnda

Mecâlis- Âliye'ye memur oldu. 7 Re-

biyülcA^^el 1264'de (12 ubat 1848)

ikinci defa kapdan- den^â ve l6 Re-

biyülâhir 1265'de (11 Mart 1849) se-

rasker oldu. l6 Receb 1267xle (17

Mays 1851) ayrld ve birkaç gün ge-

çince Mecalis-i Âiye'ye memur oldu.

O sene 7 e\^^âl'de (5 Austos 1851)

üçüncü defa kapdan- derya olup 19

Zilhicce 1268^de (4 Ekim 1852) sadra-

zam oldu. 6 a'bân 1270"de (4 Mays
1854) ikinci defa serasker olup 1 Ce-

maziyeleAn;el 127Tde (20 Ocak 1855)

azlolundu, Receb'de (Mart-Nisan

1854) Kastamonu'ya gönderilip ev-
vtrde (Temmuz) döndü. 17 Zilhicce

127rde (31 Austos 1855) dördüncü

defa kapdan- deyâ olup 8 Muhar-

rem 1275'de (18 Austos 1858) azle-

dilmi ve C) sene 13 Rebiyüle\n^elinde

(21 Ekim 1858) beinci defa kapdan

ve Zilhicce 1277 sonlarnda (Tem-

muz 186 balar) ilâveten mâbeyn-i

hümâ\mn müiri, Rebi^aîlâhir 1278'de

(Ekim 1861) ilâveten tophane ve mü-

himmat- harbiye müiriyeti ilâvesiyle

serasker kaymakam oldu. Seraskerin

geliiyle kaymakaml sona erdiyse

de sene sonunda hazine-i hassa nâ-



zrlig dahi görevlerine eklendi. 13

Receb 1279^da (4 Ocak 1863) bütün

görevlerinden azlolunmutur. 1280

Ramazan Bayram (10 Mart 1864) ge-

cesi Mecâlis-i Aliye'ye memur oldu.

Zilhicce 1282'de (Nisan 1866) Mec-

lis-i Vâiâ reisi ve bir saat sonra altmc

defa kapdan-t ceryâ oldu ki o gece

kizmm düünü dolaysyla sâhilhane-

sine padiah da eref vermiti. 6 Zil-

ka'de 1283^de (12 Mart 1867) umür-
bahriye nazrl Hakk Paa'ya tevcih

olunduundan kapdanlk hizmetin-

den istifa edip Zilhicce (Nisan 1867)

banda Mecâlis-i Âliyeye memur ol-

du. 8 Rebiyüle\-/el 1285^de (29 Hazi-

ran 1868) bir hayli hasta yattktan

sonra vefat eylemitir. Eyüp 'de Bos-

tan skelesi'nde türbesine defnedildi.

Sâdk, iyilikseve:;, cömert ve kerimdi.

Âdile Sultan'dan Hayriye Hanm Sul-

tan adnda bir yetimi kz oldu. Eski

zevcesinden dahi Edhem Paa ile bir

kz vardr. Gay>ft yakkl^ balketli,

uzunca boylu, ^.dmsesizlere yardm-
cyd. Bir mektebi ve baka hayrat

vardr. Mühurdan Ali Behiç Bey olup

bir hayli sene ^onra Âdile Sultan 'a

kethüda olmutur. (IV. 298/300)

Mehmed Ali Paa Askerlikten yeti-

ip miralay olmutu. Aleksinaç har-

binde bir yara a-ca mirlivalk hsan
buyuruldu. Ramazan 1293'de (Eylül-

Ekim 1876) yarann etkisiyle ehid oh
mutur. (IV. 302 '03)

Mehmed Ali P£ia Prusyal bir muz-
kacmm oludur. Gençken stanbul'a

gelerek 1262xle ^1846) Mekteb-i Har-

biye'ye girip Müslüman oldu. Erkân-

harp çkp hzk" \aikselerek liva ve

1285^de (1868/6Q) ferik olarak Yanya
kumandan oldu. Güzel hizmetle Ar-

navuduk cihetine gönderilip uzun

yllar Yenipazar kumandanlnda
bulunmutur. Mühim muharebeleri

kazanp 129
3
'de (1876) vezir rütbesi

ihsan buyuruImu ve 1294 (1877)

balarnda Tuna Garp Ordusu baku-
mandan olmutur. Birkaç muharebe
kazandktan sonra Sofya ve Yakova
taraflarna memur oldu. Ramazan
1294'de (Eylül 1877) orada kazaen

vefat etmitir. Askerlikte bilgili, sa-

vaç, cesur ve gayreüiydi. (IV. 303)

Mehmed Ali Paa Sadrazam Koca
Yusuf Paamn torunlarmdandr.

Mülkî hizmetlerde bulunduktan son-

ra Mersin mutasarrflndan emekli

olmu ve 1309^da (1891/92) beyler-

beyi payesini hâiz olup 9 Rebiyülev-

vel 13l4'de (18 Austos 1896) vefat

eylemitir. (IV. 308)

Mehmed AH Paa 1254'de (1838)

Mühendishane'den mülâzimlikle ç-

kp 1295'de (1878) miralay ve 1313'

de (1895/96) mîrlivâ olmutur. 27 Re-

ceb 13l4'de (3 Ocak 1897) vefat eyle-

di. Eyüp'de medfundur. (IV. 868)

Mehmed Ali Paazade Kavalal

Mehmed Ali Paa oullardr. Bir asu"-

dr öhretleri vardr. Bugün Hüseyin

Paa, brahim Paa, Mansûr Paa ile

Mehmed Bey bunlardandr. Hüseyin

Kâmil Paa eski hdiv, Mansûr Paa
vezir ve Mehmed Faik b. brahim Pa-

a yeeni Mehmed Ali Paa ürâ-y
Devlet azasdr. (IV. 705)

Mehmed b. Armaan (Molla Ye-

gân) Aydn ulemâsndan birinin o-
ludur. Fenârî'den sonra devrin ule-

mâsnn en büyüüdür. Müderris,

sonra Bursa kads oldu. Hacdan son-

ra görev kabul etmedi. Fenârî'nin k-
zyla evlenince aralarnda akrabalk

dodu. 840 'da (1436/37) vefat eyledi.

Olu Mehmed ah'"dr(-^). Bunun o-
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lu defterdar Hasan Çelebi'dir. Molla

Yegân'm dier olu Yusuf Bâlî olup

bunun olu emseddn Ahmed Efen-

di'dir(-^). Oullar Mehmed ah Riyâ-

2Î(-^) ile Mehmed ah Efendi'dirC-^).

Torunlarndan biri "Paa Çelebi" lâ-

kapl Mustafa Efendi(-^), dieri Alâ-

eddin Ali Yegânî'dir(-^). Bunun olu
ulemâdan defterdar Snaneddin Yu-

sufdur. (IV. 102)

Mehmed b. Korkmaz Mehur mü-

fessirdir. 882'de (1477/78) vefat eyle-

mitir. (IV. 104)

Mehmed Baba (Kara Abah) Bektaî

babalarndandr. I. Süleyman'dan (Ka-

nunî) (hd. 1520-1566) Beikta^da bir

cami yaplmasn isteyince istei kabul

buyuruldu. Akova'daki semlerin ço-

unu bu zat dikmitir. Vefatnda Dol-

mabahçe'de defnolundu. Bir müddet
938 buraya Karabag dendi. (IV. 115)

Mehmed Bey Karaman Bey'in olu
olup Selçuklularn parçalanmasnda

Konya'da kuv^'^et buldu. Selçuklula-

rn elinden Konya'y bir aralk zaptet-

ti. Kad Fâzl Ürmevi, belde ileri ge-

lenleri ile bunu çkarnca Ermenak'a

gitti. 678'de (1279/80) Tatar askeri

bunu bir mahalde bastrp kendisini

ve kardei ile amcazadelerini yok ey-

lemilerdir. (IV. 100)

Mehmed Bey Aydn Bey'in oludur.

Babasnn vefatnda Aydn iline bey

oldu. Orhan Gazi ile (hd 1326-1361)

çada olup tedbirli hareket etti. Ay-

dn Güzelhisarrnda vefat etti. (IV.

100)

Mehmed Bey Karamanî Ali Bey'in

oludur. Babasnn vefatnda Timur-

leng'e snd. 10 seneyi akn Kon-

ya'dan uzak kalp Timur'un yard-

myla 804 'de (1402) Konya beyi oldu.

Kargaada Bursa'y ele geçirmeye ça-

ltysa da Hac vaz Paa sa^^Jndu. O
aralk I. Bâyezld'in (Yldrm) cenaze-

si gelince kaç:. Hatta kaçarken, ne-

dimlerinden birisi "Osmanllarn bir

na' gelmekle böyle kaçyoruz. Ya

canls ile ne muamele edeceiz?" de-

miti. Sonra Bâyezid Paa'ya esir dü-
tü. I. Mehmec (Çelebi) affetti. Niha-

yet Ramazanogullar, Msr emirini

üzerine sevk "le esir oldu. Bu müd-

detde Konya'da kardei Mûsâ Bey

vekil olmutur. Kurtulunca etrafnda-

ki Antalya ve: Germiyan beyleriyle

urap 830'd£, (1427) Antalyaya yak-

latgmda bir top danesi gelerek vefat

etmitir. (IV. 102)

Mehmed Bey mam Cezerî evlâdn-

dan Ebûlhayr Mehmed Asfer'in olu-

dur. Fenârîzâde Ali Efendi'ye damad
olarak ilim tahsil eyledi. Hatta fazlna

binaen 11. Mehmed (Fâtih) niancla
getirdi. Eer vücudunu afyon gibi kö-

tü alkanlklar harap etmeseydi, vü-

cudundan devlet istifade edecek,

yüksek mevkilere gelecekti. Ne çare

ki, genç yanda 869'da (1464/65) ve-

fat etmitir, (r/. 103/04)

Mehmed Bey II. Mehmed (Fâtih)

devrinde (1^:51-1481) avcbayd.
Erikap Mescidi'ni yapt. Vefatnda

oraya defnedildi. (IV. 103)

Mehmed Bey Trabzonludur. Yükse-

lip sekbanba oldu. 15 sene kadar

bu görevde bulunup* 872 'de (1467/

68) Ankara beyi oldu. Vehimli oldu-

undan bir yenilgi üzerine Mekke'ye

gitmitir. 887 'de (1482) döndüünde
vefat etmitir. (IV. 105)

Mehmed Bey II. Bâyezid devrinde

(1481-1512) nuhtesibdi. O hizmette

vefat etti. Kan,göz Mescidi 'nin bânîsi-

dir. (IV. 107)



Mehmed Bey II. Bâyezid'in kz kar-

deinin oludur. Karasi beylii ihsan

bu^orulmutu. 920'de (1514) muha-
rebede ehid cldu. (V. 109) •

Mehmed Bey Yörgüç Paazade olup

920'de (1514) ran harbinde ehid ol-

mutur. (IV. 1C7)

Mehmed Bey Yükselip Trabzon be-

yi olup ran harbinde 920'de (1514)

ehid oldu. (IV. 107)

Mehmed Bey îsâ Paa'mn oludur.

Babas gibi hizmetlerde bulunarak

mehur beylerden oldu. II. Mehmed'
den (Fâtih) sonra bir müddet azledil-

mi olarak kalp sonra lbasan beyi

oldu. Senelerce orada kald. Msr'n
fethi senesi (1517) Gazze beyi olup

sonra o taraflarda vefat etti. (IV. 107)

Mehmed Bey Msr'n son emiri Kan-

su Gavri'nin oludur. stanbul'a geti-

rilip burada oturdu. 932'de (1525/26)

sûr- hümâyûra davet edildi. Sonra

vefat etmitir. (IV. 110)

Mehmed Be^^ Pîrî Mehmed Paa'

nn(-^) oludur. Babasnn zamann-
da bey olup 932'de (1525/26) çel be-

yi oldu. Sonra vefat etü. (ÎV. 110; II.

AA^

Mehmed Bey Beylerden olarak Ni-
bolu beyiydi. 961 'de (1554) Düzme
Mustafa'y tutuo teslim eyledi. 964'de

(1557) Totvan beyiydi. Serhadde öm-
rünü tüketti. (I/. 114)

Mehmed Bey Enderun'dan yetiip

962'de (1555) sipahiler aas olup 966'

da (1558/59) azledilmitir. (IV. 115)

Mehmed Bey Karafeyelidr. I. Sü-

leyman (Kanm) devrinde (1520-

1566) erhadlenn eski aalarndan ve

gazilerinden olup Nograd (Novigrad)

beyi oldu. Sob'.ska palankas harbin-

de üzerine cesurane çkmt. Ancak

Nogradllar bunu ehid eylediler. Fâ-

zld. (IV. 112)

Mehmed Bey Bosnaldr. Badevat-
dar, Anadolu muhasebecisi ve Haleb

defterdar oldu. Bu senelerde (1590'

lar) vefat etti. (IV. 132)

Mehmed Bey Çanigrlkten saray-

dan çkarak am ve Kbrs defterdar-

lklarnda bulundu. Bu senelerde

(1590'lar) vefat eylemitir. (IV. 132)

Mehmed Bey Semiz Ali Paa'nn(-+)

oludur. Annesi Mihrimâh Sultann

kz Aye Hanm Sultan'dr. Özdemi-

roglu Osman Paa'nm ran seferinde

vefat üzerine mührünü getirmitir.

Sonra Nigbolu beyi olup lOOl'de

(1592/93) Bosna'da savata köprüyü

geçerken ehid olmutur. (I. 202)

Mehmed Bey Müderris olup lOll'de

(1602/03) vefat etmitir. (IV. 137)

Mehmed Bey Firûz Aa'nn(-^) o-
ludur. Müderris olup Rebiyüle\^el

1018'de (Haziran 1609) vebadan ve-

fat etmitir. (IV. 103; IV. 32)

Mehmed Bey Deyâ beylerinden

olup 1020'de (16 11) Ayamavra beyi

oldu. Bir-iki sene sonra vefat etmitir.

(IV. 144)

Mehmed Bey Beylerden olup bu se-

nelerde (1 6201er) Amasya beyliinde

ve harpde bulunarak vefat etmitir.

(IV. 151)

Mehmed Bey Neslah Sultan torun-

larndan skender Bey'in oludur.

1032'de (1623) vefat eyledi. (IV. 149;

I- 347)

Mehmed Bey Msr beylerinden

olup Zilhicce 1068'de (Eylül 1658)

Msr hazinesiyle stanbul'a gelmi ve

burada vefat etmitir. Beylii hasoda

aalarndan Merzifon! Hasan Aaya
verildi. (IV. 171)
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Mehmed Bey Çerkesdir. Msrn nü-

fuzlu beylerinden olup Çerce beyi ol-

du. Orada askerî bir km-vete sahip

olunca sadk beylerden hac emiri

Kaytas Bey ve Ahmed Bey marifede-

riyle elde edilip 1069'da (1658/59)

idam edildi. Cevahir madeni iletip

haylice mal peyda eylemiti. (IV. 171)

Mehmed Bey Yal aas olup 1072

(1661/62) ylndan sonra vefat etti.

(IV. 174)

Mehmed Bey ehid Zülfikâr Paa'

nn oludur. Müderris, Manisa molla-

s oldu. Zilka^de 1117^de (ubat-Mart

1706) vefat etti. (IV. 205)

Mehmed Bey Divrikii brahim Pa-

a'nn (v. 1124/1712)(-^) oludur.

Müderris olup Zilka^de 1127'de (Ka-

sm 1715) vefat etmitir. (I. 118)

Mehmed Bey Defterdar Ahmed Pa-

a'nn(-^) oludur. Uzun yaam
olup ll69'da (1755/56) vefat etmitir.

(L 223)

Mehmed Bey Silahdar Halil Aa'nm
oludur. Enderun'dan yetime olup

cukadar- sehrivârî oldu. Çktktan

sonra kapcbai olup e\^-^âl 1171'de

(Haziran 1758) silahdar aas oldu,

Rebiyülewel 1174^de (Ekim 1760)

tersane emini ve bir aralk kapdan

vekili oldu. Azilden sonra 1177'de

(1763/64) vefat etti. (IV. 248)

Mehmed Bey Hâcegândan olup 8

Safer 1187^de (1 Mays 1773) vefat

edip Üsküdar'a defnedildi. (IV. 254)

Mehmed Bey Sadrazam ahin Ali

Paa'mn oludur. Kalemden yetie-

rek hâcelikle 1199^da (1785) cizye

muhasebecisi oldu. 1200^de (1786)

azledildi. Bu senelerde vefat etmitir.

(IV. 267)

Mehmed Bey Çerkesdir. III. Ahmed
devrinde (1703-1730) kurenâdan si-

lahor Kayn Ahmed Aga'nm kardei-

nin olu olup mâbeyn-i hümâyûnda

yükselerek kapcbai olup 1171 'de

(1757/58) sürüldü. Brakldktan son-

ra 1186'da (1772) silahdar aas ve

sonra kapclar kethüdas ve 1188'de

(1774) s::pahiler aas, 1191'de (1777)

mîrahür -1 e\^el ve azilden sonra ikin-

ci defa mîrahûr- e\^.^el oldu. Azilden

sonra T' Ramazan 1196'da (26 Aus-

tos 1782) çavuba olup 1197'de

(1783) azledildi. 1199'da (1785)

üçüncü defa mîrahûr- e\n^el olup 8

Rebi]ââlâhir 1202'de (28 Ocak 1787)

azledildi. htiyar ve hasta olduun-

dan 5 ev^^âl 1202'de (9 Temmuz
1787) vefat etti. Üsküdar'da Nuhku-

yusu'nda medfundur. Eski tavrl, di-

rayeüi bir zat idi. Olu Mehmed Rah-

mi Beydir. (IV. 264)

Mehmed Bey Ricalden Uzun bra-

him Be"'/'in oludur. Gedikli ve sonra

kapcbai oldu. Sonra babaki kulu

ve ku\n.mcuba oldu. 5 Rebiyülâhr

1204^de (23 Aralk 1789) vefat etti.

Tersane ardnda babasmm yanma

defnedildi. (IV. 266)

Mehm.ed Bey Yanyaldr. Kapcbai
olup 1206'da (1791/92) Kbrs mu-

hassil oldu. Orada vefat etmitir. (IV.

267)

Mehmed Bey Sârim brahim Pa-

amn oludur. Yeniehir mollas idi.

1219^da (1804/05) vefat etti. (IV. 273)

Mehmed Bey Divitdar Mehmed Pa-

azade Abd Bevin oludur. Bab-

âlîden yetiip hâcegândan oldu. Or-

taköy Camii mütevellisi iken 1222'de

(1807) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. (r^. 274/75)

Mehmed Bey Enderun'dan yetierek

çukadi'-r- ehriyârî oldu. 7 Rebi^öilâ-

hir 1222^de (14 Haziran 1807) Kbrs'a



sürülmütü. Sonra vefat eylemitir.

(IV. 276)

Mehmed Bey zzet Ali Paa'mn toru-

nu olup Enderun'dan yetierek çuka-

dar- ehriyârî, 12:22'de (1807) silah-

dar- ehriyârî o.du. Cemaziyelâhir

1223'de (Austos 1808) ikamete gön-

derildi. Sonra vefat eyledi. (IV. 276)

Mehmed Bey ÎCad Abdurrahman

Paa'nn(->) büyük oludur. Müder-

ris olup Zilhicce 1223'de (Ocak-u-

bat 1809) vefat eti. (IIL 325)

Mehmed Bey Yekçem Ahmed
Muhtar Bey'in(-^) oludur. Hazine-i

hümâ^njn agalarr.dan olup 1224'de

(1809) vefat etti. Kadköy'de babas-

nn yanma defnedildi. (L 279)

Mehmed Bey Dârendeli Mehmed
Paamn torunu omp kapcba oldu.

1223^de (1808) b?,baki kulu olup er-

tesi sene görevde kald. 1226'da

(1811) mîrialem olup bir-iki sene

sonra vefat etti. (JV. 279)

Mehmed Bey Geyv^elidir. Hâcegân-

dan olup 5 Zilhicce 1222'de (3 ubat
1808) vefat etti.

^.^annda Haseki Ah-

med Bey medf^mdur ki, 1229'da

(1815) vefat eylemitir. (IV. 275)

Mehmed Bey Tuzialdr. 1243'de

(1827/28) kapcba oldu. Daha son-

ra vefat eyledi. (Iv^ 285)

Mehmed Bey Hasan Paazade olup

kapcba ve Adana mütesellimi ol-

du. Bu senelerde (1830ar) vefat etti.

(IV. 288)

Mehmed Bey \^^elî Beyzade olup

Sena â'yân ve l;apcba oldu. Bu
senelerde (1830'::ar) vefat etti. (IV.

288/89)

Mehmed Bey C.anikli Ali Paa'mn

kethüdas Sar Abdullah Paamn o-

ludur. Hâne-i hassadan yükselerek tü-

fenkçiba olarak çkarldktan sonra

kapcba olup sonra Kuadas nuka-

taas verildi. 1246'da (1830/31) orada

vefat etti. Oullar Ahmed Bey(->) ile

Abdülkerim Bey'dir(-->). (IV. 286)

Mehmed Bey Hüsâmeddin Paa'

nn(-^) oludur. Enderûnludur. Kap-

cba olup 1258'de (1842) vefat et-

mitir. Olu smail Hakk Bey'dir(~>).

(L 115)

Mehmed Bey II. Mahmud devrinde

(1808-1839) Enderun'da yetierek

miftah aas olarak emekli olmutu.

27 Rebiyülâhr 1272'de (5 Aralk

1855) vefat etmitir. Süleymaniye'de

medfundur. (IV. 294)

Mehmed Bey Küçük Ali'nin olu-

dur. Bahriye kaymakamlarndan olup

1271'de (1854/55) vefat etti. Doy-

mazdere'de medfundur. (IV. 293)

Mehmed Bey Askerlikten yetiti.

Kaymakam ve saraçhane nâzn olup

Cemaziyelâhir 1272'de (ubat 1856)

vefat etti. Çürüklük' e defnedildi. (IV.

293)

Mehmed Bey Mâbeyn-i hümâyûn-

dan yükselerek senelerce mâbeyn-i

hümâyûn müdürü oldu. Receb

127rde (Mart-Nisan 1855) hazine-i

hümâyûn kethüdas ve ûlâ snf- ev-

veli oldu. Zilka'de 1273'de (Temmuz
1857) hrszl ortaya çknca rütbesi

kaldrlp sürülmü ve o halde vefat

etmitir. (IV. 296)

Mehmed Bey Arabistan Ordusu pi-

yade miralay iken Zilhicce 1276'da

(Haziran-Temmuz 1860) vefat etti.

(IV. 295)

Mehmed Bey Askerlikten yetierek

miralay olup 1278'de (1861/62) vefat

etti. Üsküdar'a defnedildi. (IV. 295)
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Mehraed Bey brahim Bey'in olu-

dur. Askerlikten yetiip yâver-i padi-

ah, sonra seryâver olmutu. 1277 'de

(1860/61) am Ordusu'na gönderil-

mi ve 1280 (1863/64) tarihinden

sonra kazaen vefat etmitir. Olu Ha-

lil Paa'dr(">). (IV. 298)

Mehmed Bey Enderun'dan yetime

olup mülkiye kaymakamlarndan ol-

du. Karahisar'dan azledilmi olarak

23 Safer 1283'de (7 Temmuz 1866)

vefat etti. Sur dnda medfundur.

(IV. 297)

Mehmed Bey Tophanelidir. Bahriye

ücanbarl süvarisi olarak 1299'da

(1882) vefat eylemitir. Eyüp 'e defno-

lundu. (IV. 304)

Mehmed Bey Sinopludur. Râid Sa-

lih Aga'nm olu olup miralay olarak

kdem kazanmt. 1300'de (1883) ve-

-9^^ fat ederek Karacaahmet'e defnedil-

mistir. (IV. 304)

Mehmed Bey "Bahçvanzâde" diye

tannm, topçu mektebinden yeti-

mi, istihkâm alayna miralay olmu
mutedil bir zat id. Safer 1311 'de

(Austos-Eylül 1893) vefat ederek

Eyüp'e defnedildi. (IV. 307)

Mehraed Bey Arboz muhafz
Ömer Paa'nm oludur. Selanik era-

fndan iken Ramazan 1314 (ubat

1897) sonlarmda orada vefat eyledi.

Karababa Türbesi'nde medfundur.

(IV. 867)

Mehmed Bey Enderûnludur. Sultan

Abdülmecid'n kurenâsmdan olup

1277'de (1861) ayrld. Emekli olarak

28 Ramazan 1315'de (20 ubat 1898)

vefat eyledi. Topkaprda, Erdebilîzâ-

de Tekkesi'ne defnedildi. Hazine-

dar- ehriyârî Cevrî Usta'nm kz kar-

deinin oludur, (IV. 867/'68)

Mehmed Bey Silahordur. E^âip'de

Dibek Camii'nin bânîsi olup kendisi

orada medfundur. (IV. 103)

Mehm.ed Bey am ileri gelenlerin-

dendir. Begceiz Camii'ni yapan Meh-

med Bey' il bu zat olmas muhtemel-

dir. (IV. 110)

Mehmed Bey (Akçayh) stanbul

muharebesinde bulunarak ehrin et-

rahn yakjn olan gayretli ve cesur

bir beydir, tibarl olarak vefat etmi-

tir. (IV. 104)

Mehmed Bey (Doramaczâde)
Abdullah Efendi'nin torunudur. Mu-

harrem 1236'da (Ekim 1820) vefat et-

ti. Üsküdar'da dedesinin yannda

medfundur. (III. 390)

Mehmed Bey (Ebûzzeheb) Msr da

Ali Bey üzerine eyhülbeled olup faz-

la nüfuz kazanp Akkâ'dan Tâhir

Ömer'i kaçrmt. Cemaziyele\"\^el

1189'da (Temmuz 1775) stanbul'da

vezir rütbesiyle Msr valisi olduysa

da ancak Akkâ'ya varnn 3. günü,

yani 8 (.emaziyelâhir 1189'da (6

Austos :775) vefat edince paalk
nasip olm.amür. Ancak vezirlie na-

il olacan haber almt. Vefat iyi ol-

du. Çünkü ayrlk düüncesi artmt.

(IV. 257)

Mehmed Bey (Ekmekçizâde) Mali-

yeden ye::iip 982'de (1574/75) Msr
defterdar oldu. Mihmandarolu bra-

him Bey'le Arafat'a su getirmeye me-

mur dahi olmutu. Sonra vefat etti.

(IV. 121)

Mehmed Bey (Fazl Paazade) Ba-

bas Sen-ine harbinde ehid oldu.

Kendisi kapcba ve bölük aas oh

du. 1139'da (1726/27) sipahiler aas
olup azilcien sonra ll45'de (1732/33)

yeniden d göreve getirildi. 11 48'de



(1735/36) mîrialem oldu. Il49^da

(1736/37) vefat edip Üsküdar'a def-

nolundu. Edip di. IV. 230)

Mehmed Bey (Frenk Beyzade)

Mâbeynden fodla kâtibi, yeniçeri kâ-

tibi, küçük ruznâmeci, Anadolu mu-

hasebecisi ve 1002'de (1593/94) mu-

kabeleci olup daha sonra vefat eyle-

di. (IV. 132)

Mehmed Bey CGazi) Boatldr.

A\asturyahlara k^r hayli mücadele

etmiti. Sonra stanbuFa göçerek Ce-

maziyelevvel 1302 'de (ubat-Mart

1885) vefat etti. Erikaprda medfun-

dur. (IV. 305/06)

Mehmed Bey (Genç) Lofça â'yânm-

dan olup Vidin miralay oldu. 2 Ce-

maziyelevvel 1236'da (2 Temmuz
1840) vefat etti. (V. 290)

Mehmed Bey (Hac) 1099 'da (I688)

defterdar olan Doanc Hüseyin Pa-

a'mn oludur. Ricalden olup küçük

görevlerde bulundu. e^^^âl ll40'da

(Mays 1728) Anadolu muhasebecisi

ve sonra mevkufatç oldu ve azilden

sonra Zilhicce ll44'de (Haziran

1732) ikinci defa mevkufa tî oldu.

Il45'de (1732/33) vefat etmitir. Si-

nan Paa Türbesi civannda medfun-

dur. Usta air, Arapça'dan tercümeye

kadirdi. (IV. 226)

Mehmed Bey (Hac) Âlâiyeli Ebü-

bekir Paa'nm cgludur. Kapcba
olup 1185'de (177 1) Krm hanna ib-

ka menurunu götürdü. 1195'de

(1781) sipahiler aas ve sonra baba-

ki kulu oldu. 119S'de (1784) raîrialem

olup 12irde (r^96/97) vefat edip

babasnn mektebine defnedildi.

Uzun yaad. (IV. 270)

Mehmed Bey (Hac) Enderun'dan

yetime olup senelerce müjdeciba-

lk yapt. Sonra iki defa surre emini

oldu. Uzun süre emekli olarak evin-

de oturmutu. 22 a'bân 1307'de (13

Nisan 1890) vefat etti. Üsküdar'da

Nasûhî Tekkesi'nde medfundur. (IV.

306)

Mehmed Bey (Hac) Eskilerden

olup sanayi miralay ve saraçhane

müdürü iken Safer 1308'de (Eylül-

Ekim 1890) vefat etti. Hastayken ko-

na yanmtr. (IV. 306)

Mehmed Bey (Hacoglu) Tersane-

den yetiip tersane kethüdas olmu-
tur. 1250'de (1834/35) vefat etti. Ka-

smpaa mezarlnda medfundur.

Damad Ahmed Efendi 1270'de

(1853/54) ve olu Mehmed Bey
1273'de (1856/57) vefat ederek yan-

na defnedildiler. (IV. 289)

Mehmed Bey (Hafz) Damad bra-

him Paa'nm kardei Genç Al Pa-

a'nn(->) oludur. lÎ77'de (1763/64)

vefat ederek Hüdâî Tekkesi'ne def-

nedildi. Olu ricalden Halil Bey'dir.

(III. 533)

Mehmed Bey (Hafz) Mekteb-i Tb-
biye'den yetierek miralay olmutur.

19 Zilhicce 1292'de (I6 Ocak 1876)

vefat edip Kocamustafapaa'ya def-

nedilmitir. (IV. 302)

Mehmed Bey (Hanm Snltanzâde)

Sadrazam Ahmed Paa'nm oludur.

Nibolu beyi iken 1001 'de (1592/93)

ehid oldu. Annesi, Mihrimâh Sul-

tanin kz Hâcce Aye Hanm Sul-

tan'dr. Soyu halen ''Caalazâdeler"

diye sürmektedir. (IV. 130/31)

Mehmed Bey (Hekimzâde) Abdul-

lah Bey'in(-^) oludur. Müderris olup

1217'de (1802/03) vefat etti. (III. 394)

Mehmed Bey (Hüseyin Paazade)
(Hac) Defterdar Hac Hüseyin Pa-
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a'mn oludur. Kalemden jöikseerek

llOl'de (1689/90) ruznâmeci ve ma-
liye tezkirecisi oldu. 1103'de (1691/

92) azledildi. Sonra badeftardar ve-

kili oldu. Sonra Hicaz tarafma memu-
ren gitti. Dönüte reisüiküttab oldu.

Sonra yine Mekkexie 5-6 sene kadar

tamirat müdürlüünde çalt. Zilka'

de 1126'da (Kasm 1714) mîrimîran

rütbesiyle Habe valisi oldu. 11 28 'de

(1716) gazaba urad, ancak sadraza-

mn o srada harpde ehid olmasyla

affolundu. Sonra stanbul'a ca&rld.

Paal alnp hâcegândan olarak

1130'da (1718) ruznâme-i ev^^el oldu.

1132'de (1720) vefat eyledi. Fndkl
Camii 'ne defnedildi. Vefat günü Ha-

rem-i erifde ^'gâib namazf'nn kln-
masnn iyi haline delil olduu mek-
tubatta görülmütür. Liyâkat sâhibi

iman bir zat olduundan ''Kml k-
mL diye lâkap ald. (IV. 216)

Mehîîied Bey (brahim Hanzâde)
Sokollu Mehmed Paa olu brahim
Han Paamn oludur. Ricalden ve

defter emini olup Muharrem 1077 'de

(Temmuz l666) vebadan vefat etti.

(IV. 176; I. 99)

Mehmed Bey (Kadolu) Msr vali-

si Ahmed Paa'ya müstear ve müdür
olmutu. Onun isyannda paay Be-

riyle 'ye kaçrp cezasn vererek

(1524) devlete hizmet eylemi ve M-
sr'da vefat etmitir. (IV. 110)

Mehmed Bey (Kara) Csküplü Mes-

cidi 'nin bânîsiclir. Bu mescidin min-

berini gediklilerden Abdullah koy-

mutur. (IV. 150)

Mehmed Bey (Kara Çavu) bra il

ve Akkerman cihetlerinde muharebe-

de bulunmusa da brail'i muhafaza-

da varlk gösterememitir. Bu sene-

lerde (1590'lar) vefat etti. (IV. 132)

Mehmed Bey (Kavanoszâde) Kap-
cba olup 25 Cemaziyelâhir 1223 'de

(16 Austos 1808) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. (IV. 275)

Mehmed Bey (Kblelizâde) Ali

Bey'in oludur. Sirke Osman Paa'ya

kap kethüdas olup hâcegândan ol-

du. 1132'ce (1720) Tophane nâzn ve

1133xle (1720/21) mîrîye çok çaln-
ca tersane emini oldu. e\^^âl 1139'da

(Mays-Haziran 1727) azledildi. 1140'

da (1727/28) bamuhasebeci ve 1141'

de (1728/29) ruznâme-i e\^^el oldu.

Muharrem ll42'de (Austos 1729)

azlolunup ll43'de (1730/31) yine

ruznâme-i e\^^el oldu. 11 44 'de (1731/

32) vefat eyledi. Handan Aga Mesci-

di 'ni yenic en tamir eylemitir. Kasm-
paa'da bir de çemesi vardr. Hizmet

ve li\^âkat erbabyd. (IV. 225)

Mehmed Bey (Mentezâde) Kap-
cbai olup 1241 'de (1825/26) baba-
ki kulu oldu. Daha sonra vefat eyledi.

(IV. 285)

Mehmed Bey (Mr) IV. Murad'a ve

Sultan brahim'e nedim olmutu. Bu
senelerde (l640'ar) vefat etti. (IV.

161)

Mehmed Bey (MihaLzâde) Sonra-

dan Müsli man olan Abdullah'n (Mi-

hal Bey) oludur. Beylerden oldu-

undan iVûsâ Çelebi 'ye A^ezir ve Ka-

d-i Simav :ia Bedreddin'e de arkada

olarak Rumeli beylerbeyi oldu. Bu
sebepden esaretinde Çartak'da hap-

sedildi. Düzmece Vlustafa harbinde

affedilip 17 Murad'm hizmetinde bu-

lundu. 825 'de (1422) Kad Tâceddin

elinde ehid oldu. Cesur ve tedbirliy-

di. Olu Hzr Bey dahi beylerden

olup II. Murad'n gazalarnda bulun-

mutur. Bunun olu skender Bey
903"de (1^ 97/98) harpde ehid oldu.



Evlâdndan Ali Bey, Mehmed Bey,

Hzn* Bey ve Süleyman Bey dahi ünlü

olmulardn\ Soyu halen mevcuttur.

(IV. 101)

Mehmed Bey [Mihalzâde) Beyler-

den olup 910 (1504/05) ylmdan 950

(1543) ylma kadar 40 vSene beylikte

bulundu. 912 (o06/07) ylma kadar

birinci ve sonra vefatna yakm ikinci

defa Bosna bey;, oldu. Baka sancak-

larda dahi mutasarrflk etti. 950xle

(1543/44) vefat eyledi. Usta airdir.

(IV. 112)

Mehmed Bey (Muhsinzâde) Ab-

dullah Paazade Said Beyin oludur.

Kapcba oîuj) 1240^da (1824/25)

babaki kulu oldu. Sonra vefat etmi-

ür. (IV. 286)

Mehmed Bey (Mustafa Paazade)
Mustafa Paamn olu olup Enderun'

dan yetierek hâcegândan oldu. Tev-

kiî ve baka Görevlerde bulunduktan

sonra defterdâr- kk- sân olup

1136'da (1723/24) vefat etti. E^âp'de

medfundur. (IV. 220)

Mehmed Bey (Nâsreddin Bey)

Halil Bey'in oludur. Onun yerine

822'de (1419) Mara ve Elbistan beyi

oldu. Önce Msrllara muhalefet ve

sonra itaat eyledi. Kayseri ve Trab-

lus'a mutasarrf oldu. Bir aralk M-
sr'a gidip Msr emiriyle gölinmütü.

846'da (1442/43) vefat etti. Ömrö 63

yldr. Karamanî Mehmed Bey 'i esir

eden budur. (IV. 103)

Mehmed Bey (Palabyk) Yeniceli-

zade Ahmed Pasa'nm damaddr. Ce-

maziyelewel 1237'de (ubat 1822)

gümrük emini olup 1242'de (1826/

27) ayrld. Sonradan vlizerâ kap ket-

hüdas oldu. 1252'de (1836/'37) zecri-

ye muhassl oiup 1254'den (1838)

sonra vefat etmitir. Olu Abdüllâtif

Bey 1278'de (1861/Ö2) vefat edip

nadiye'ye defnedildi. (IV. 289)

Mehmed Bey (Receb Paazade)
Enderun'da yetierek L Mahmud'un
ehzadeliinde lalas ve seferli kethü-

dâsyd. 1223 (1808) tarihinde Cevrî

Usta, Tatar mam, Anber Aa ve sa
Aa ile il Mahmud'a pek büyük hiz-

mette bulunmutur. O sebepten Ce-

maziyelâhir 1223 "de (Kasm-Aralk
1808) siiahdar- sehrivârî oldu. Se-^^âl

1223"de (Aralk 1809) azledilerek Kb-
rs'a gönderilmitir. 1235'de (1819/20)

orada vefat etti. (IV. 276)

Mehmed Bey (Rum) Hasan Paa
kethüdâlmdan yetiip Nide beyi

olmutu. Sonra vefat etti. (IV. l6l)

Mehmed Bey (Seydî) Otakçba
Hüseyin Aa'nm kardei olup saray-

dan çkmayd. Vefatnda, yaptrd
mescidinin mihrabnn önünde def-

nedildi. (IV. 103)

Mehmed Bey (Seyyid) Halil Hamid
Paamn damad olup hâcegândan

oldu. Ramazan 1227^de (Eylül 1812)

vefat etmitir. Haydarpaa'da zevcesi

Fatma Hanm yanma defnedildi.

1222'de (1807) lagmcba olan An-
bozlu Mehmed Bey bu zat olmaldr.

(IV. 279)

Mehmed Bey (Seyyid) (Hac) El-

mal Ahmed Paamn torunu olup ha-

seki aas iken Receb 1192'de (Aus-
tos 1778) vefat etü. Üsküdar'da med-
fundur. (IV. 257)

Mehmed Bey (Sirke Osman Paa-
zade) Kapcba oldu. Sonra Kösten-

di 1 mirlivas olup Cemaziyelevvel

117rde (Ocak 1758) azledildi. Sonra

yine kapcbahkla kapclar kethü-

das oldu. Sonra Köstendil. 1174xie
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(1760/61) mîrimîranlkla Bosna mu-

hafz oldu. 1175'den (1761/62) sonra

beylikle kapclar kethüdas olup

1176'da (1762/63) paalkla Selanik

mutasarrf olarak orada vefat etti.

(IV. 247)

Mehmed Bey (Tavîl) Bölükbadr.

Ahmed Tavil yok olunca 1013 'de

(1604/05) Badadi elde eyledi. Bu-

nun ortadan kalkmasyla, ilerin ida-

resi kardei Mustafa'ya intikal etti ve

10l6'da (1607/08) Caalolu Mah-

mud Paa gidip Badad' ellerinden

ald. Mustafa da ran'a geçip vefat et-

mitir. (IV. 140)

Mehmed Bey (Telvezâde) Ende-

run'dan yetierek Nizamiye Ordu-

su'nun kuruluunda binba ve Zil-

hicce 1244 'de (Haziran 1829) miralay

oldu. Birkaç sene sonra vefat etmi-

966 tir. (IV. 288)

Mehmed Bey (Yusuf Paazade)
Enderun'dan yetime olup I. Mah-

mud devrinde (1730-1754) miftah

aas olup silahorlükle çku. Silah-

sor-i ewel iken 20 Safer 1189'da (22

Nisan 1775) vefat etti. Aynlkçeme-
si'nde medfundur. (IV. 257)

Mehmed Bey (Zehrimâr) Donan-

ma serdâr olup 950'de (1543/44) ve-

fat etmitir. Adna bir mescid vardr.

(IV. 112)

Mehmed Cemâlî (Çelebi Halife)

Cemâleddin Aksarayî'nin evlâdm-

dandr. Talebeden iken tasavvufa

meyletti. II. Bâyezid ikramla vebann

defedilmesi için Mekke'ye gönderdi.

Veba azald. 887^de (1482) yolda iken

vefat eylemitir. Müridi Kasm Çele-

bi 'dir(-^). Onun yerine halifesi Rama-

zan Efendi(-^) eyh oldu. Bir halifesi

de Erdebilî Sinan Efendi'dir. (IV. 105)

Mehmed Çavu îbraillidir. Srasyla

gümrük emini oldu. Ancak yolsuzlu-

a meyilli olduundan sipahilerin i-

kâyet etmeleriyle 1045'de (1635/36)

cezalandrld. (iv/l58)

Mehmed Çavu (Kara Alizâde)

Konyaldr. stanbul'a gelip srasyla

ça\a.ba ve sonra ordu levazm me-

muru olmutur. 10l4^de (l605/06)

ak Nasühoiu'nun eline düüp e-
hid olmutur. (IV. 139)

Mehmed Çelebi Zeyrek Mehmed
Efendi'n:n(->) oludur. Kad olup

Kütahya'dan azledilmi olarak Bur-

sa'da emeklilii seçti. 925'de (1519)

vefat ett^ Yldrm Camii'nde med-

fundur. (ÎV. 104)

Mehmed Çelebi Pîr Ahmed Çelebi'

nin olu ve Niânîmin kz kardeinin

oludur. Divan- Hümâ^nîn kâtiple-

rinden omp 925'de (1519) nianc ol-

du. 926x:a (1520) azledildi. Sonra ve-

fat etmitir. Ask suratl ve liyakatsiz-

di. (IV. 110)

Mehmed Çelebi Emir Ali Efendi'

nin(->') C'ludur. Mihalç kads olup

950'de (1543/44) vefat etü. Olu Ali

Efendi'dir(-^). (IIL 497)

Mehmed Çelebi Safiyeddin Bursa-

vî'nin olu olup 900'de (1494/95)

dodu. Tahsilden sonra eyh Sey^dd

Ali hizmetinde tekmil-i tarikat eyledi.

eyhi vefat edince meihate geçti.

970^de (1562/63) vefat etti. Zeynî

eyhleri ^^anmda medfundur. (IV. 115)

Mehmed Çelebi Hassa tabibi iken

ser-etbtâ-y padiah olup 970'de

(1562/6:) vefat etti. (IV. 117)

Mehmed Çelebi Eri Abdullah Efen-

di'nin oludur. 920'de (1514) dodu.
Kâtiplikten yetiip 952'de (1545) re-

isülküttab oldu. 96rde (1554) Diyar-



bekir defterdar, sonra kk- sânî def-

terdar, 964'de (1557) nianc, 965'de

(1557/58) badefterdar oldu. 969'da

(1561/62) istifa ederek Triala valisi

olduysa da birkaç gün sonra ricasyla

Msr'da sancak verildi. 974 'de (1566)

Sigetvar seferinde vefat eyledi. Pe-

çuy'da medfundur. Âlim ve iffetliydi.

Altmermer'de medresesi, Mudur-

nu'da camii ve mektebi vardr. Ak-
paa'da Tavas Hüseyin Aga'nm mes-

cidini camiye çe/irdi. 5 olu ve 2 kz
olup ekserisi çocuksuz vefat etti. Biri-

si Ahmed Bey'dir(-^). (IV. 117)

Mehmed Çelebi Muhaî Sinaned-

din Yusuf Efendi 'nin(-^) oludur. Sü-

leymaniye müderrisi iken 987'de

(1579) vefat etti. Münazarada güçlüy-

dü. Zekîydi. erb-i Miftâh, erb-i Hi-

dâyeye ta'likat, erb-i Ferâi2fde ke-

limât, Türkçe Menâkh- Ulemâs
vardr. (IV. 122; IIL 109)

Mehmed Çelebi Hüseyin'in olu-

dur. 999'da (1591) vefat ederek Tok-

maktepe'de defnolundu. Ayvansaray'

da bir mescid bina eyledi. (IV. 129)

Mehmed Çelebi Burhaneddin Paa'

nm oludur. Yetiip 1003'de (1594/

95) matbah emini olup 1005 'de

(1596/97) azledildi. Bu senelerde

(1590'lann sonu) vefat etti. (IV. 132)

Mehmed Çelebi âmî halifesi olup

Bursa Nakibendî eyhlerinden ola-

rak lOlO'da (1601/02) Bursa'da vefat

etmitir. (IV. 136)

Mehmed Çelebi Muabbir Tekkesimi

bina edip oraya eyh oldu. 1020 'de

(1611) vefat eyledi. Yerine Bostan

Efendi eyh olup 1065'de (1655) ve-

fat eyledi. Yerine brahim Efendi

olup 1130^da (1718) ve halefi Hüse-

yin Efendi 1132'de (1720), halefi Ara-

baczâde Mustafa Efendi ll46'da

(1733/34), halefi Seyyid Mehmed
Emin Efendi 1158'de (1745) vefat ey-

lemilerdir. (IV. 143)

Mehmed Çelebi Sun'ullah Mustafa

Efend'nn(-^) bü^njk oludur. Mü-

derris olup 20 yanda iken Rebiyülâ-

hr 1016'da (Austos 1617) vefat etti.

Atpazarma defnedilmitir. (III. 233)

Mehmed Çelebi (Lâlezâr) (La'lî

Çelebi) Yeniçerilerden Bâlî Ça-

vuum oludur. Maliyeden yetiip

Budin defterdar olmu ve Rüstem

Paa'nm aleyhinde bulunduundan
azledilmiti. Rüstem Paa'nm vefatn-

dan sonra görev verilerek 974 'de

(1566/67) reisülküttab olup Muhar-

rem 978'de (Haziran 1570) azledildi.

Sonra Haleb ve 980'de (1572/73)

Anadolu defterdar, 981 'de (1573/74)

badefterdar olup 989'da (1581) azle-

dildi. 991 (1583) tarihine doru vefat

etmitir. Dindar, sâdk ve perhizkâr-

d. Olu Ahmed Efendi'dir. (IV. 122)

Mehmed Çelebi (Mumcuzâde) Pi-

maniye Mescidi'n bina eyledi. (IV.

137)^

Mehmed Çelebi (Sancakdarzâde)

Tara defterdarlklarnda ve küçük

kale tezkireciliinde bulundu. Ruz-

nâmeci dahi oldu. Bu senelerde

(1590'lar) vefat etti. (IV. 132/33)

Mehmed Çelebi (ahkulu) Hayr
sahiplerinden olup ll47'de (1734/

35) vefat eyledi. Vefa 'da bir mektep

ina edip oraya defnedildi. (IV. 229)

Mehmed Çelebi (Tâczâde) Divan
Hümâyûn kâtiplerinden olup yükse-

lip 987'de (1579) tezkireci, 995^de

(1587) reisülküttab ve o sene nianc
oldu. Zilka'de 996 'da (Eylül-Ekim
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1588) vefat etti. Divanî hattnda me-
hur, cömert ve kerimdi. (IV. 127)

Mehmed Çelebi (Tat) Kalemden

yetiip Trablus ve Haleb defterdar

oldu. Bu senelerde (15901ar) vefat

etti. (IV. 132)

Mehmed Çelebi (Türâbîzâde) s-

mail Efendimin(-*) oludur. Kad
olup 104l'de (1631/32) vefat etmitir.

Fâzld. (IV. 124)

Mehmed Çelebi (Yava) Emir Ali

Efendi'nin(^) torunu(-^), Abdullah

Efendi'nin(->) oludur. Kad olup

980'de (1572/73) vefat etmitir. (IV.

497)

Mehmed Çelebi (Yeilce) (Rama-

2ai2âde) Merzifonludur. Tahsilden

sonra Divan- Hümâ^am kâtibi ve

960'da (1553) badefterdar olup 961'

de (1554) reisülküttab olarak 965'de

968 (1557/58) nianc ve sonra Haleb def-

terdar oldu. Sonra Msr muhafzl-
na ve sonra Mora^mn tahririne me-

muren gönderilip nianclk boaln-

ca ^Mora muharriri Mehmed'e ver-

dim" diye hatt- hümâ^ojn çkt. 970'

de (1562/63) emekli edildi. Cemazi-

yelewel 979'da (Eylüi-Ekim 1571)

vefat etti. Fâzl ve edipdi. Nianc Ta-

rihini kaleme almtr. Olu Ahmed
Efendi ve torunu Kudsi Mehmed
Efendi'dir. (IV. 120)

Mehmed Day (Hacolu) (Hac)
Orada wkselerek Tunus beyi olup

1081'de (1670/71) azledilip çkarld.

Bu yllarda (l670'ler) vefat etti. (IV.

179)

Mehmed Dede Bursa Mevlevîhanesi

eyhi Salih Dede'nin("») oludur. Ms-

rî halifesi de olup 1073^de (1663) ba-

basnn yerine eyh oldu. Ill4'de

(1702/03) vefat etti. Yerine olu Salih

Sâhib (v^l-) Dede(-*) geçti. (III. 202)

Mehmed Dede Yenikap Mevlevîha-

nesinde ( sene eyhlik etti. Mesnevî-

hând. Il48'de (1735/36) vefat eyle-

di. (IV. 229)

Mehmed Dede (Aazâde) Anadolu-

ludur. Çelebi Bostan Efendi'den el al-

d. Gelibolu Mevlevîhanesi bu zat

için ina olunarak oraya eyh oldu.

Sonra Ohrili Hüseyin Paa, Beikta

Mevlevîhanesi'ni yapnca 1030'da

(1621) meihate davet etti ve bu da

geldi. 1031 'de (l622) yine Gelibolu

Mevlevîhanesi'ne gitti. 1063'de (1653)

orada ve^^at etti. Âlim ve airdir. Yeri-

ne kardeinin olu Sâbir Pârsâ Dede

eyh olm.utur. (IV. 166)

Mehmed Dede (Dolamac) Mevle-

vi der\dlerinden olup Eyüp'de bir

mevlevîhane yapt ve meihatini ald.

Ancak devrin Mevlevî eyhlerinin

basks üzerine bota kalp 1240'da

(1824/25) vefat eylemitir. Kasmpa-

a Mevlevîhanesi'ne defnedildi. (IV.

286)

Mehmed Dede (Eskici) Amasyal-

dr. Bursa'da sakin olup 1026'da

(1617) vefat eylemitir. Semerkand

eyhleri halifelerinden ve Abdül-

mü'min 3fendi'nin damad olup âbid

ve ermi saylanlardand. (IV. 146/47)

Mehmed Dede (Kuakç) Gazzî

Ahmed Efendi'nin(-^) halifelerinden-

dir. Bursa'daki dergâhta 40 sene bev-

vâblk yapmtr. 1152'de (1739/40)

vefat etti. Ermi saylanlardandr. (I.

247)

Mehmed Dede (Saçh) Gelibolulu-

dur. Ezelîzâde'ye mürid oldu. Abdal

gibi gez:p 40 sene Unkapanrnda bir

mektep köesinde kald. Gürcü Meh-

med Paa'nm zoriamasyla elbise giy-

meye balad. Ömmnün sonlannda



cebeciler kâtibi Tüfenkçizâde ile ülfet

edip 10 seneden ziyade evinde otur-

du. Cemaziyeevvel 1043 'de (Kasm
1633) vefat etti. Ad geçen mektepte

medfundur. Hayatnda oraya "Balta-

c", kendine "Yataan Dede" derlerdi.

Büyük ve küçük herkesin inand
olup ulemâ ve vüzerâ yannda muaz-

zez ve mükerremdi. Ya 100 'e yakn
olup padiahlarn hüsn-i nazarlarna

mazhar olmutur. (IV. 155/56)

Mehmed Dede (San Kad) eyh l-

yasn oludur. Alemdarnda mesci-

di vardr. Ni'me'l-çeydendir. 887'de

(1482) vefat etti. Mustafa Dede ve sâ
adlarnda oullan vardr. Vefatlarnda

yanma defnedildiler. (IV. 105)

Mehmed Dede (^Seyyid) Hz. Mevlâ-

nâ soyundandr. 1202'de (1787/88)

Kasmpaa Mevlevîhanesi'ne eyh ol-

du. 1210-'da (1795/96) hacca gidip

am'da vefat eylemitir. Yerine olu
Ali Dede geçti. 1243'de (1827/28) ve-

fat eyledi. Yerine olu Mehmed em-
seddin Dede oluo 1268'de (1852) ve-

fat eylemitir. eyhlik büyük olu Ali

Rzâ Dede'ye na.sib olmutur. Ad ge-

çen halen eyhti.:. Dier oullar Na-

zif Dede ve Bahâeddin Dede'dir. Ali

Dede'nin bir clu da Nazif De-

de'dir(-^). Dindar ve sâlih zatlardr.

(IV. 269/70)

Mehmed Dede (^Takyedûz) Bursal-

dr. 'A^efatnda Deveciler ikabristanüBaf,

defnedildi.,: E;^mi /sayilanlardandr .

-

(IV..107),:,:,: >. :;:.- :/,:.:: v :r

Mehmed ^ Dervi ' Aa '"Yükselerek
^

kapicbai ^^ve- ^RebiyüleWek 1 n5'de
'

(Temmuz-Agustos 1703) çavuba'î-

olup ardndan :rrlrialem:O:dp.:.Geîra-r

ziyelevvelJ-JlS'ce (Eylül-Ekim? 1703)^

katledildi. rKötü ahlâk, sahibidir. (V,.

:

202),.- u .i .:.; -.
.:"--^ ^. .;.,.. ^^ :^

Mehmed Deiî Mustafa'nn oludur.

988'de (1580) vefat etti. Tuhfetü's-Se-

niyyeyi telif eylemitir. (IV. 123)

Mehmed Ebû Abdullah Efendi

(Vahyîzâde) Ahmed Efendimin o-
ludur. 941 'de (1534/35) znik'de do-
du. Ali Bey'in akrabas olup tekmil-i

tarik eyledi. Üsküdar'da Atik Valide

Dârülhadisi'nde müfessir, muhaddis

ve vaiz oldu. 1018'de (1609/10) vefat

etti. Fâzldr. Mugni'l-lebib'e mufas-

sal bir erh ve tefsire dair baz kelimat

yazmtr. (IV. 141)

Mehmed Efendi Minas kadsnn
oludur. Edirne'de müderris iken II.

Murad devri (1421-1451) sonlarnda

vefat etti. erh-i Akaid-i Teftazânî,

Kitab- Tlsmâtve Neyyir-i Necat hu-
nundur. (IV. 102/03)

Mehmed Efendi Abdullah'n (eyh
lâhî)(-^) olu ve halifesidir. 100 ya-
n aknken 11. Bâyezid devri (1481-

1512) sonlarnda vefat eyledi. Yo-

urtlu Baba yaknndaki zaviyede

medfundur. (III. 362)

Mehmed Efendi I. Süleyman (Kanu-

nî) zamannda yeniçeri kâtibi olmu-
tur. 95

5
'de (1548) vefat etti. Kaymak-

ç Tekkesi'ni bu yapu. (IV. 112)

Mehmed Efendi Akyazl brahim
Efendi'nin oludur. : JMüderrig ^ -:\^e:

Anaasya: müftüsü; pTup. ehzade. Bâye4x

zid ; tarafndan eyh^ ctdî^ ile sefaretie ^

gelinçejtanburda birmüçidet!^

lu kaldlar-ve ;eyh:câdîdle::gU:esuz-:

luklar ortaya çlgnca, ^ejcb^est^ljra^l-:,

dlar.: 9ö7'de. (1559/60j l'SneMi^pdi^
Cemaziyelâhir: 969 'dg :

(ubat ; 1562)

;

vefat eyledi. Sâ.lih,.f:azld. Teklifeiz ve-

uzun boylu'^bT adamçl.^ (IV. lS)':,^,:,.

Mehmed Efendi YuvSuf.Hakk Beyin,

oludur,^ Kadiri olup ^tahsilden! sonra;
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istanbul'a gelerek Ebûbekir Efendi'

den iradet ile eyh Abdüllâtifden ica-

zet ald. 97rde (1563/64) vefat etti.

Sûfiye sdarma vâkf ve âbiddi. (IV.

115)

Mehmed Efendi Mahmud Paa ima-

mnn oludur. Müderris ve 95
9
'da

(1552) Haleb kads olup 96rde (1553)

azl ve emekli edildi. 972'de (1564/65)

Amasya müftüsü olup hastalannca o

yl azledilmi ve 973'de (1565/66) vefat

etmitir. Okmeydan'nda medfundur.

Salih ve dindar olup Arapça ve Farsça

iir söylerdi. Beyzâvt Tefsin Haiyesi,

Kâfiye, Misbâh ve Avâmilin Türkçe

tercümeleri bunundur. Olu Mehmed
Efendi(-->), "Otluk arabas, mamzâde"
diye mehurdur. (V. 116)

Mehmed Efendi Kad olup 974'de

(1566/67) vefat etti. Yeniçeme Mes-

970 cidi'ni yaptrd. (IV. 117)

Mehmed Efendi Kara Seydî Efen-

di'nin(-^) oludur. Müderris iken Re-

biyülevvel 977'de (Agustos-Eylül

1569) vefat etti. (IV. 119; IH. 120)

Mehmed Efendi Mîrim Kösesi deni-

len Mehmed Efendi'nin(-^) kz kar-

deinin oludur. Müderris olup 987'

de (1579) vefat etmitir. (IV. 113)

Mehmed Efendi Hac Halife Abdür-

rahim Efendi'nin("^) torunu, Alâeddin

Ali Efendi'nin(-^) oludur. Kad olup

990'da (1582) vefat etti. Olu Hsm
Yahya Efendi 'dir. Onun çocuklarna

''Hsmzâde" denmitir. (III. 328)

Mehmed Efendi Vaiz Arab denilen

Mehmed Molla'nn(-^) oludur. Mü-
derris, 958'de (1551) Sahn müderrisi

oldu. Ebûssuûd Efendi 'yi gücendirip

azledildi ve Bursa'ya gönderildi. 968'

de (1560/61) Süleymaniye müderris-

liinden Msr mollas olup denizde

giderken 12 Cemaziyelevvel 968'de

(29 Ocak 1561) gemisi batp kendisi

ve air Dâni Çelebi boularak vefat

ettiler. Ya 5O 'yi aknd. Tarikat eh-

line bu da karyd. Hidâye erhi,

Beyzâvî Haiyesi, Hidâye'yç,, înâ-

je'ye ve bn Hümâm'2. ta'likat ve

Sadrü '-eriayz haiyeleri vardr.

Mehmed adl gayet güzel bir olu ka-

lp kad iken 992'de (1584) vefat eyle-

mitir. (IV. 111)

Mehmed Efendi Sangerzn torunu

ve kadlardan birinin oludur. Mü-
derris, Medine ve Haleb kads oldu.

990 (1582) balarnda vefat etti. Fâzl,

yumuak huylu, sabrlyd. Hidâ-

yeder Kitab-i savm'a ta'likat, erh~i

MiftâJyz bir miktar haiyesi, erh-i

Mevâktfve lâhiyaf 3. haiyesi, risale-

leri vardr. (IV. 123)

Mehmed Efendi Cemâleddin îshak

Efendi 'nin(—^) oludur. Kad ve sonra

nakibendî olup Emir Buhar Tekkesi

eyhi oldu. 993'de (1585) vefat etti.

Melek huyluydu. (II. 82/83)

Mehmed Efendi Selâmî Mustafa

Efendj 'nin(-+) oludur. Süleymaniye

müderrisi olup 998'de (1590) vefat et-

ti. Tefsir, usûl ve kavaidle ilgilenmi

olup ta'likat vardr. (IV. 46)

Mehmed Efendi Buharaldr. lim
tahsili ile Nakibendî eyhlerinden

tarikat tekmil edip stanbul'a geldi

ve sonra Silistre'ye gidip lOOO'de

(1591/92) orada vefat eyledi. Türbe-

sinde medfundur. Dindar, yumuak
huylu ve ermi saylanlardand. (IV.

129)

Mehmed Efendi Moralidir. Koca Si-

nan Paa'ya intisab olduundan
medreseden ordu kads tayin edildi.

Yank seferi dönüsünde Receb 1003'



de (Mart 1595) vefat etti. Âlim ve din-

dard. (V. 131)

Mehmed Efendi Yeniehirlidir. Ef-

lâk ve Bogdan zaptnda 1003'de

(1594/95) oraya defterdar oldu. 1007'

de (1598/99) Semendire muhafz ol-

du. Tiryaki Hasan Paa ile harpde bu-

lunarak yaralan:.p vefat eyledi. (IV.

134)

Mehmed Efendi Toyran'a bal Kül-

bast köylüdür. Sofyah Bâlî Efen-

di'den el alp slasna gitti. lOlO'da

(1601/02) vefat etti. Zaviyesi sahasn-

da medfundur. Ermi saylanlardan-

d. (IV. 136)

Mehmed Efenci Trabzonludur. Mü-

derris, Erzurum, Nahcvan mollas

olarak Zilka'de lOll'de (Nisan l603)

vefat etti. Âlim ve dindard. (IV. 137)

Mehmed Efendi Malkaral imam
Hasan Halifemin oludur. eyh Nu-

reddinzâde'den el ald. Trhala'da Ali

Çavu bir Halveti dergâh yaparak bir

eyh isteyince l^unlar gönderdi ve

Osmanah Bey (liamii'ne hatip ve va-

iz oldu. 1013'de (1604/05) vefat etti.

Zaviyeleri sahasnda medfundur.

Âlim, edip, dindar, fakihdi. (IV. 138)

Mehmed Efeidi Cenab Mustafa

Efendimin(-^) oludur. Sahn müder-

risi olup Zilka'de 10l4'de (Mart 1606)

vefat etti. yi huylu ve sâlihdi. Olu
Ahmed Efendi mevâlîdendir. (II. 88)

Mehmed Efendi Krmldr. Nured-

dinzâde'nin halifelerinden olup Var-

na'da zaviyedâr idi. 1018'de (1609/

10) vefat etmitir. (IV. 140)

Mehmed Efendi brahim Paa ket-

hüdas Hasan i^_a'nn oludur. Mü-
derris, Haleb, am, Galata, Bursa, Se-

lanik ve Gelibolu mollas oldu. Azle-

dilmi olarak 1020'de (l6ll) vefat et-

mitir. Âk Paa Camii'nde medfun-

dur. Âlim, fâzl, güzel huylu bir ihti-

yard. Olu Hasan Efendi 'dir(->). (IV.

142)

Mehmed Efendi peklidir. Müderris,

zmir mollas oldu. 102O'de (l6ll)

azledilmi olarak vefat etti. Sert tabi-

atlyd. Olu Mehmed Çelebi 1039'da

(1629/30) vefat etti. (IV. 142)

Melmed Efendi Trablusgarbldr.

a'bân'n oludur. Magrib ulemâsnn
fâzl olup 4 mezhepte fetva verirdi.

10l6'da (1607/08) stanbul'a gelip

mevleviyet pâyesiyle Trablusgarb'a

müftü ve müderris oldu. 1020 'de

(l6ll) vefat etti. Fetvalar Arap ve

Acemde makbuldü. Mecmâ-t Beh-

reyn î erheyleyip Tenifü VMesmâfi
erhi'l-Mecmâ adm verdi. "Ebû'l-

Gays Gaaî" menkbelerini toplaya-

rak bir risale yapt. (IV. 142)

Mehmed Efendi Emrullah Efen-

di'nin (v. 1584)(-^) oludur. Müderris

ve Bagdad kads olup a'bân 1022'

de (Eylül-Ekim I6l3) vefat etti. (I. 400)

Mehmed Efendi Müderris ve Hüdâî

Aziz Mahmud Efendi'nin bagllarm-

dand. Ramazan 1022'de (Ekim-Ka-

sim l6l3) vefat eylemitir. Zâhid ve

âlimdi. (IV. 143)

Mehmed Efendi Hasan Zaifî Efendi'

nin oludur. Sahn müderrisi olup Sa-

fer 1023'de (Mart I6l4) vefat etti. a-
irdir. (IV. 144; il 121)

Mehmed Efendi Hayreddin'in olu-

dur. Bursaldr. Müderris olup Safer

1023'de (Mart l6l4) vefat etti. Âlim

ve sahhdi. Olu Mehmed Efen-

di'dir(->) (IV. 144).

Mehmed Efendi Amasyaldr. Mü-
derris, Eyüp, Bursa ve Edirne mollas

olup Zilhicce 1026'da (Aralk I6l7)
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vefat etti; ffetli, sâlih ve dindard.

(lY. 146) ;-:.

Mehjtned Efendi Bursaldr. mam
ve hatip Subhî Efendimin oludur.

Fâtih Camiimde A^âiz olup Halveti

Mehmed Can. Efendimden el alp Hal-

veti oldu. lG26mda(l6 17) vefat etmi-

tir.; Eâ2il ve mutekid olup fakir iken

gizli bilgilere vukuf iddiasmdayd.

(iy;l46). .. , ;; -u,

Mehmed Efendi Rodosludur . Mü-

deiTs ve lOSS^de (I6l9) Bagdad mol-

las' olup Receb 1029Ma (Haziran

1 620) . vefat eyledi. Zann ilminden

fazlayd . Ogiu brahim Efendi" dir(-^)

.

(IV: 147) -

Mehmed Efendi Anadoluludur. Mü-

derris olup Cemaziyele\^-^el 103rde

(Mart-Nisan 1622) vefat etti. Fâzld.

(IVM48)

Mehmed Efendi Receb' Efendimin

oludur! Müderris ve 'Üsküdar molla-

s' olup 'azilden -^onra Zilhicce 1032'

de (Ekini 1623)'^^ vefat eyledi: Güzel

ahlâk sahibidir: XIV. I49y
"^' -^^

Mehmed 'Elendi fefeeMiliîr- ^ Mü-

derris, Mekke ve Medinfe'kads oldu.

RebiyülâhT 032'de (ubat 1623) ve-

fat ettr. Âlim, sâhh, iffetliydi. (V.' 148)

Mehmed Efendi Mâveraünnehlrli-

dir. stanbuFa^ gelip ' Hfaraed'^^M^âei-

di'iemarn Öldü; Tâtih-Camii'nd^ va-

az ve -ders verir ve zikrederdi.- -30^ se^

ne bu halde devam edipRebi^^lev-'

vel 1037'de::(Kasm Jî627ûlvefat>ei^i;

Müteerri- olup -riyâzet^.mu-tadj idi..

Nakibendî olup :her: iste^^eneuyilik:

yapard.- (IV: 152) :,- :>:^. :^

Mehmed Efendi Konyali' Ömer
Efendi-nin(->) .oludur^-.MüderdS:d Si-

roz: -ve :He2argrad'a kad oldu]. 1039^

da .(1629/3® vefat etmitir.-(lE.: 584)

)

Mehmed Efendi Ömer Efendi'

nin(-^) oludur. Müderris, Siroz ve

Hezargrad'a kad oldu. 1039'da

(1629/30) vefat etmitir. (III. 583/84)

Mehmed Efendi Nasûh Efen-

dimin(-^) oludur. Bursa 'da Hisar

Tekkesime eyh oldu. a'bânî idi.

1040^da (1630/31) vefat etti. Riyazeti

mehurdur. Olu Nasûhzâde Nasûh

Efendi^dir(-^). (IV. 556)

Mehmed Efendi Üsküplüdür. Mü-

derris olup Zilhicce 1040^dâ (Tem-

muz 1631) vefat etti. Fâzl, hayr sahi-

biydi. (IV. 1S4)

Mehmed Efendi Geliboluludur. Mü-

derris, Yeniehir mollas oldu. 1042'

de (1632/33 ) vefat etti. Fâzl ve öfke-

liydi. (IV. 155)

Mehmed Efendi Arnavutdur. 1054'

de (1644) yeniçeri kâtibi olup birkaç

ay içinde az:.edilmitir. (IV. I6I)

Mehmed Efendi Hayreddin'in olu

Bursal Mehmed Efendimin(-^) olu-

dur. Müderris ve am mollas olup 12

alân 1056'da (23 Eylül 1646) vefat

etti. Fâzld. (IV. 144)

Mehmed Efendi Mudurnuludur.

Ebezâde tezkirecisi olup Rebiyülâhir

1120'de (Haziran-Temmuz l655) ve-

fat etti (IV. 207).

Mehmed Efendi Ya'kub Efen-

dimin(-^) olud-.r. 1052'de (1642/43)

babasnn yerine Bursa'da Karaaaç

Zaviyesime eyh olup 17 Cemaziye-

lâhir 1077x-e (15 Aralk I666) vefat

etti. Yerine olu brahim Efendi(->)

geçti. (IV. 648)

Mehmed :Efendi Abdurrahmann

olu olup Bagdadhdr. 1078'de (1667/

68) vefat etil. airdir. Divan- îmnvl-

Kays tertip eylemitir. (IV. 178)



Mehmed Efendi Tosyaldr. Müder-

ris, Galata, Haleb mollas oldu. Ce-

maziyelâhir 108^: 'de (Eylü-Ekim

1673) vefat etti. (I\". 181)

Mehmed Efendi ;:-iasankeyflidir. Ali

b. Mehmed Alâeddin'in oludur. Mü-

derris iken 1088'de (l677) vefat etti.

Bedrü 'l-Mütteka fî erh i 'l-Mü Ite-

ka'mn yazardr. (IV. 183)

Mehmed Efendi Tezkireci Ali Efen-

di'nin olu olup müderristi. 22 Rebi-

yülâhr 1097'de (18 Mart l686) vefat

eylemitir. (IV. 187)

Mehmed Efendi Diyarbe kirlidir.

eyh Nâsr'm olu olup müderris, Er-

zurum mollas olun azledilmi olarak

ewâl 1098'de (Austos 1687) vefat

etmitir. Fâzld. (IV. 188)

Mehmed Efendi Kadirîhane eyhi

Halil Efendi'nin(-^') oludur. Kad
olup Saray- Cedid hocasyd. 1099'da

(1688) vefat eylemitir. (II. 287)

Mehmed Efendi Erzurumludur. Mü-

derris, zmir mollas oldu. Sonra hacca

gitti. llOO'de (1688/89) vefat etti. Aklî

ve nakli ilimlerde mahirdir. (IV. 190)

Metmed Efendi Masraf- hümâyûn

kâtibi olup kötü Hallerinden dolay

babas matbah emini Ahmed Efen-

diC-^) ile biriikte llOl'de (1689/90)

azledilmi ve vefat etmitir. (I. 226)

Mehmed Efendi Kefelidir. Mirza

Mehmed Efendmm enitesi ve mü-

derris olup Receö 1102^de (Nisan

1691) vefat eyledi. (IV. 191)

Mehmed Efendi Hazinedar Ali Pa-

a'nm imam olup müderris oldu. Zil-

ka'de 11 03 'de ;Temmuz-Agustos

1692) vefat etmitir. (IV. 192)

Mehmed Efendi Gümrükçü Mah-

mud Aa'nm hocasdr. Kazdal

olup müderris, Tokat mollas oldu.

Receb 1105'de (Mart 1694) azledilmi

olarak vefat etti. (IV. 193) -

Mehmed Efendi Arnavutdur: Yük-

selerek hâcegândan olup"llÖ2'de

(1690/91) darbhane emini oldu. Azil-

den sonra 1105'de (1693/94) süvâ:ri

mukabelecisi olarak 1106'dâ (1694/

95) vefat etti. Karacaahmet'de med-

fundur. (IV. 195/96)

Mehmed Efendi Medineli olup na-

kib Es'adzâde'ye imam olduundan
müderris olmutu. Muharrem 11 06'

da (Agustos-Eylül 1695) vefat
'
etti.

(IV. 195)

Mehmed Efendi âmî halifesidir.

Nakibendî eyhi ken Bursa'da 1107'

de (1695/96) vefat etti. Pmarbarnda
defnedildi. (IV. 197)

Mehmed Efendi Bursaldr. Enarl

Zaviyesi'ni yapp orada Halveti âyini-

ni cra ederdi. Sonra Fenarîzâde Ah-

med Paa Tekkesi eyhlii verilmek-

le orada 1108'de (1696/97) vefat etti.

Enarlrya kendinden sonra Taiebîzâ-

de Ali Efendi, Münzevî Sadr Efendi

ve olu Bedreddin Efendi eyh ol-

mulardr. (IV. 197)

Mehmed Efendi Kalemden yetie-

rek cizye muhasebecisi, 1108'de

(1696/97) vekâleten sadâret kethüda-

s oldu. Sonra vefat etti. (ÎV. 196)

Mehmed Efendi Trabzonludur. Ey-

yûb Efendi'nin oludur. Müderris, Se-

lanik mollas olup Rebyülevvel

1109'da (Eylül-Ekim 1697) hac yolun-

da vefat etti. (IV. 198)

Mehmed Efendi Dastanldr. Mü-

derris olup 1109'da (1697/98) vefat et-

ti. Her fende mahir bir fâzld. (IV. 198)

Mehmed Efendi Dastanldr. Nak-

ibendî olup göçerek stanbul'a geldi.
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Kadiçemesi'nde yerleip tarikatini

yayd. Rebiyülâhir 1112'de (Eylül-

Ekim 1700) vefat etmitir. Fâzl, dün-

ya ilerini terk etmi, riyazetle me-
gul, 80'lik bir pr olup kimseden bir

ey almayp dostlar yardmyla geçi-

nirdi. Ar- Zilhicce ve ar- Muharrem

ve her hafta pazartesi ve cuma günle-

ri oruçlu olurdu. Teheccüd, duhâ ve

irâk namazlarn edâ eder, Arapça ve

Farsçadan hissedar olduundan cifr,

nücum, krtasiye, vefk ve zayiçe bilir-

di. Daima \nicudu zindeydi. (IV. 199)

Mehmed Efendi Bursaldr. Hac II-

yas Camii imam olup müderris di.

Rebiyülâhir lll4'de (Eylül 1702) ve-

fat etti. (IV. 200)

Mehmed Efendi Teberdarlar kethü-

das Nevehirli Ali Aga'nm olu ve

Damat brahim Paa'nm kz kardei-

974 nin oludur. Kalemden yetierek hâ-

cegândan hazret-i ehriyârî ve haraç

muhasebecisi olup iHl'de (1728/

89) vefat ederek Üsküdar'da dedesi

brahim Paamn babas olup 1085 'de

(1674/75) vefat eden Ali Aa'nm ya-

nma defnedilmitir. brahim Paa'mn
annesi Fatma Hatun dahi lll4'de

(1702/03) vefat ederek oraya defne-

dilmitir. (IV. 222)

Mehmed Efendi Müderris olup Am-
cazade Hüseyin Paa'mn dairesi ima-

myd. 21 Receb lll6'da (19 Kasm
1704) vefat etti. (II. 202)

Mehmed Efendi Aydnldr. Feyzul-

lah Efendi'nin imam olup müderris

ve ni4'de (1702/03) Mekke mollas

oldu. in5'de (1703/04) azledilip Ce-

maziyele\'i^el 1117'de (Agustos-Eylül

1705) vefat eylemitir. (IV, 204)

Mehmed Efendi Ebû Saidzâde tabii

diye mehur Anadoi^'alu bir müderris-

tir. Ramazan :il6'da (Ocak 1705) ve-

fat etti. (IV. 203/04)

Mehmed Efendi zmir müftüsü Sey-

yid Ahmed Efendimin oludur. Mü-
derris, Edirne mollas olup 6 ev\^âl

lllö^da (1 ubat 1705) vefat etti. (IV.

204)

Mehmed Efendi Geliboluludur. Ha-

c Ramazan b. Bayramm oludur.

Müderris, 1099 'da (l688) fetva emini,

1106'da (l69^:/95) Haleb, sonra Gala-

ta kads oldu. Rebiyülâhir 1115'de

(Agustos-Eylül 1703) ikinci defa fetva

emini olup Ramazan'da (Ocak 1704)

azledilip ve Kbrs'a sürgün edildi.

Receb 1118'de (Ekim 1706) vefat etti.

Fakihdi. (IV. 205/06)

Mehmed Efendi Yeniehir Trnova-

ldr. Dede Efendi denilen Mehmed
Efendi'nin(-+) damaddr. Müderris

olup Ramazan 1117'de (Aralk 1705/

Ocak 1706) vefat etmitir. (IV. 229)

Mehmed Efendi Atpazarî Seyyid

Osman Fazl Efendimin(-») oludur.

Müderris oluo 3 Rebiyülâhir 1119'da

(4 Temmuz 1707) vefat etti. (III. 421)

Mehmed Efendi Uzun Ali' Efen-

di'nin(-*) oludur. Müderris olup 10

Receb 112rde (15 Eylül 1709) vefat

etti. Alimdi. (III. 5l6)

Metmed Efendi Kastamonuludur.

Eyyûb Aa hocas olup müderris ol-

du. 1 Safer 1122'de (1 Nisan 1710) ve-

fat etti. (IV. 207)

Mehmed Efendi Beypazarl Abdül-

kerim Efend.'nin oludur. Müderris

olup 8 Zilhicce 1122^de (28 Ocak

1711) vefat erti. (IV. 207)

Mehmed Efendi Kastamonu'da Bo-

yal kazasmdandr. Mahmud b. Bahâ-

eddin'in oludur. Müderris, Muhar-

rem 1106'da (Eylül 1694) fetv^â emini



oldu. lllO'da (1598/99) Sofya mevle-

viyetini kabul e:meyip inziva eyledi.

Rebiyülâhir 1115'de (Agustos-Eylül

1703) tekrar ortaya çkt. 1118'de

(1706/07) ikinci defa fetva emini,

1121'de (1709) Selanik mollas olup 8

ewâl 1123'de (19 Kasm 1711) vefat

etmitir. Fakihdir. (IV. 208)

Mehmed Efendi Bolulu Hac Ve-

lî'nin oludur. Müderris, Konya, am
mollas oldu. Zilka'de 1123'de (Aralk

1711) vefat etti. Âlim, halûk idi. (IV.

208)

Mehmed Efendi Madenba halifesi

olup sonra emir-i hac Nasûh Paa'ya

kap kethüdas 3du. Paasnn vefa-

tnda Magosa'y^L gönderilip Cemazi-

yelevvel 11 27'de (Mays 1715) orada

vefat etti. (IV. 2:.l)

Mehmed Efendi Beypazarldr. Pa-
makçzâde Ali Efend'ye tezkireci ve

müderris oldu. Sonra Kudüs mollas

oldu. Sonra Selanik mevleviyetini ka-

bul etmeyince Murtazaâbâd arpal-
na sürüldü. Cemaziyelevvel 1127'de

(Mays 1715) Edirne kads oldu. O
sene Ramazanr da (Eylül 1715) vefat

etmitir. (IV. 210)

Mehmed Efendi Kastamonuludur.

Müderris olup Muharrem 1128'de

(Ocak 1716) vefat etti. (IV. 211)

Mehmed Efendi Trabzonludur. Mü-

derris olup Bursa pâyesiyle emekli

oldu. Receb 1128'de (Haziran-Tem-

muz 1716) vefat etti. Bursa'da med-

fundur. Ârifdi. (IV. 211)

Mehmed Efendi Knmhdr. Müder-

ris ve Belgrad mollas oldu. Zilhicce

1128'de (Kasm-Aralk 1716) vefat et-

ti. (IV. 211)

Mehmed Efendi Msr kadlarndan

olup, eyhülislam Mentezâde Ab-

dürrahim Efendi'nin(->) kethüdâsy-

d. 1128^de (1716) vefat edip Edirne-

kaprya defnedilmitir. (III. 331)

Melmed Efendi Bosnaldr. Atâul-

lah Efendi'nin tezkirecisi ve müder-

risdi. 8 Safer 1129'da (22 Ocak 1717)

vefat etti. (IV. 212)

Mehmed Efendi Karahisar- arkîli-

dir. Süleyman oludur. Müderris

olup Muharrem 1129'da (Aralk 17 1 6-

Ocak 1717) vefat etti. (IV. 212)

Melmed Efendi Müderris ve Köp-

rülüzâde Nu'man Paa'nn(->) dairesi

imam olup Muharrem 113rde (Ara-

lk 1718) vefat etmitir. (IV. 569)

Mehmed Efendi Hamidiidir. 1100'

de (1688/89) Bezirgan Tekkesi eyhi
olup 1131'de (1719) vefat eyledi. (IV.

215)

Mehmed Efendi Uâkî Reeeb Efen-

di'nin oludur. Müderris iken Rebi-

yülâhir 1131'de (ubat-Mart 1719) ve-

fat etti. (IV. 215)

Mehmed Efendi stanbulludur.

Tophane'de sakin olup Valide Sultan

Camii vaizi ve eyh-i kurrâ idi. 2 ev-
val 1134'de (16 Temmuz 1722) vefat

etti. Fâzl ve muhaddisdir. (IV. 218)

Mehmed Efendi Galataldr. Müder-

ris olup sadrazam Kavanos Ahmed
Paa'nin("+) dairesi imamyd. Rama-

zan 1135'de (Haziran 1723) vefat et-

mitir. (I. 235)

Mehmed Efendi stanbulludur. Ta-

bip olup a'bân 1119'da (Kasm 1707)

hekimba, Cemaziyelev^^el 112rde

(Temmuz 1709) stanbul payesi ve

Ramazan 11 23 'de (Ekim 1711) Ana-

dolu payesi olarak Safer 1127'de (u-

bat 1715) aynld. Sonra Kudüs ve ar-

dndan Basra kads oldu. a'bân
1128'de (Temmuz-Austos 1716) af-
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fedildi. Safer 1134'de (Kasm-Aralk

1721) Mekke kads olup azlinde

am'a gelince Safer 1136'da (Kasn
1723) vefat eyledi. Riyâzî ilimlere ve

tbba âinâ, salih, iffetliydi. (V. 220)

Mehmed Efendi Kalemden yetiip

hâcegân halifesi oldu. Muharrem

1139'da (Eylül 1726) vefat etti. (IV.

222)

Mehmed Efendi amldr. Müderris

olup Muharrem 1139'da (Eylül 1726)

vefat etti. (IV. 221)

Mehmed Efendi Cezayirli Ahmed
Efendi'nin damaddr. Müderris olup

ev^âi 1139'da (Mays-Haziran 1727)

vefat etti. (IV. 221)

Mehmed Efendi Kengnhdr. Tatar

damad ve müderris olup Rebiyülâhir

ll40'da (Kasm-Aralk 1727) vefat ey-

ledi. (IV. 222)

Mehmed Efendi Lâdiklidir. Mustafa

Efendi'nin olu olup Canpuladzâde

Hüseyin Paa'ya imam oldu. 1082'de

(1671/72) imam- sâlis-i ehriyârî,

1086'da (1675) imam- sânî oldu. Sa-

fer 1092'de (ubat-Mart 1681). stan-

bul payesi, Zilhicce 1092'de (Aralk

1681) stanbul kads olup Muharrem

1094'de (Ocak l683) azledildi. Cema-

ziyelevvel 1095'de (Nisan-Mays l684)

Anadolu payesi ve Cemaziyelev\^el

1099'da (Mart 1688) Rumeli kazaske-

ri oldu. Cemaziyelâhir liorde (Mart

1690) azledildi. Zilka'de 1104'de

(Temmuz 1693) ikinci defa Rumeli ka-

zaskeri oldu. a'bân 1106'da (Mart

1695) eyhülislâm olup ev^^âl'de

(Mays) azledildi. 10 Rebiyülâhir 1115'

de (23 Austos 1703) ikinci defa ey-

hülislâm oldu. O sene Ramazannda

(Ocak 1704) azledilip Bursa'ya sürül-

dü. Safer 1141 sonlarnda (Eylül 1728

ba) vefat etti. lim öretmekle me-
guldü. Og^.u Feyzullah Nafiz Efendi,

yeeni ve damad Mustafa Efendi, to-

runu Mekke mollas Emin Efendi'dir.

Torunlarndan biri erif Mehmed
Efendi'dir(-^). (IV. 223)

Mehuned Efendi Bosnaldr. Hâce-

gândan olup mevkufatî oldu. Cema-

ziyelevvel 1119'da (Austos 1707) 6

kta kalyonun inasn 40 bine taah-

hüt ederek bitirince mükâfâten tersa-

ne emini oldu. Devlete bal bu zat

1130'da (1718) azledildi. Ancak Ce-

maziyelevvel 1131'de (Mart-Nisan

1719) ikinci defa tersane emini oldu.

1133'de (1720/21) azlolundu. Sonra

süvari mukabelecisi olup 1142 bala-

rnda (1729 ortalar) bamuhasebeci

oldu. 13 Cemaziyele\^^el 1143 'de (24

Kasm 1730) vefat etti. Akll, tedbir-

liydi. (IV. 224/25)

Mehmed Efendi Seyyid Osman Hâ-

imî Tekkesi eyhi olup ll45'de

(1732/33) vefat eyledi. Okmeyda-

n'nda medfundur. (IV. 227)

Mehmed Efendi Valide sultann ser-

tabibi oluo ll47'de (1734/35) vefat

eyledi. Üsküdar'da medfundur. (IV.

229)

Mehmed Efendi Kefî Ca'fer Efendi

Tekkesi eyhi olup ll49'da (1736/37)

vefat etü. (V. 229)

Mehmed Efendi Tefsiri Ahmed
Efendi'nin olu ve Çiçekçiler Tekkesi

eyhi olup ll49'da (1736/37) vefat

etti. Lâlezâr Mescidi'nde medfundur.

(IV. 229)

Mehmed Efendi Müderris olup

1152'de (:739/40) vefat ederek Edir-

nekap'ya defnedildi. (IV. 233)

Mehmed Efendi Dârendelidir. Mü-

derris oluo 1158'de (1745) vefat etti.



Atik Ali Paa kabristanna defnedildi.

(IV. 236)

Mehmed Efendi Müderris, Hare-

meyn müfettii \e molla, sonra Edir-

ne mollas olup Muharrem ll62'de

(Ocak 1749) Mekke mollas oldu.

Orada vefat etmitir. (IV. 237)

Mehmed Efendi Üsküdarldr. 1164'

de (1751) vefat e;ti. Hattatd. (IV. 238)

Mehmed Efendi Yabanova kads
olup ll64'de (1751) vefat etti. Hattat-

d. (IV. 238)

Mehmed Efendi Arnavutdur. Dârüs-

saâde aas kâtibi olup a'bân 1165'

de (Haziran-Temmuz (1752) idam
edildi. (IV. 237)

Mehmed Efendi Trablusludur. Sey-

yid brahim Efendi'nin oludur. 1165'

de (1752) vefat e:ti. Hattatd. (IV. 238)

Mehmed Efendi Müderris, fet^â

emini, sonra Edirne pâyesiyle Bursa

kads oldu. Rebiyülevvel ll66'da

(Ocak 1753) Mekke payesi oldu.

Sonra vefat eylemitir. (IV. 240)

Mehmed Efetidi Semendirelidir.

Müderris ve mo'la oldu. I. Mahmud
devri (1730-1754) balarnda vefat

eylemitir. (IV. 225)

Mehmed Efendi Eyüp 'de ah Sultan

Tekkesi'ne ll63'de (1750) eyh olup

ll68'de (1754/55) vefat etti. Yerine

öhreti Mehmed Dede(->), onun ye-

rine Ahmed Efendi(-^), onun yerine

öhreti Mehmed Dedemin olu Ab-

dürrahim Efendif^-^), onun yerine de

Buhürîzâde Abdülkerim Efend(->')

geçti. Onun halefi Ahmed Efendi de

birkaç-sene eyhlikten sonra vefat et-

mitir. (IV. 241)

Mehmed Efendi Kesriyeli Ahmed
Paa'mn kethüdas olup sonra kapc-

ba oldu. Gelibolu Baruthanesi naz-

r, Rebiyülewel ll64'de (ubat 1751)

ehremini ve 1165 'de (1752) azille

ll66'da (1753) ikinci defa ehremini

ve ll67'de (1753/54) matbah emini

oldu. Rebiyüle\^^el 1168'de (Aralk

1754-Ocak 1755) azledilip ll69'da

(1755/56) mehterhane bina emini ol-

du. (IV. 242)

Mehmed Efendi Muhaddis ve kü-

tüphane-i hümâyam hâcesi bir mü-
derris olup 1169 (1755/56) tarihlerin-

de vefat eyledi. Fâzld. (IV. 240)

Mehmed Efendi Nakibendî ve ci
Tekkesi eyhi olup 1170'de (1756/

57) vefat etmitir. Aksaray'da ciler
Camii'nde medfundur. (IV. 242)

Mehmed Efendi Yayaba Camii

imam olup ulemâdand. 1170'de

(1756/57) vefat etti. Kâifti 'l-Enbârfi
erh-i Mülteka'l-Ebhâf telif eyledi.

(IV. 242)

Meluned Efendi Abdülhay Efen-

di'nin(--+) oludur. eyh olup 12 Safer

1172'de (15 Ekim 1758) vefat edip

Üsküdar'a defnedildi. (III. 307)

Mehmed Efendi Dârüssaâde aas
maktul Beir Aa'ya kâtip olmutu.

a'bân ll65'de (Haziran-Temmuz

1752) azledildi. 1172'de (1758/59)

vefat edip Seyitahmetderesime def-

nedildi. (IV. 243)

Mehmed Efendi Tophanelidir. Ka-

lemden yetiip ll60'da (1747) Hare-

meyn mukataacs ve sonra kethüda

kâtibi ve ll67'de (1753/54) matbah

emini, ll68'de (1754/55) Anadolu

muhasebecisi olup 7 Rebiyülâhir

1173'de (28 Kasm 1759) vefat etti.

Üsküdar'da medfundur. (IV. 244)

Mehmed Efendi Akkermanldr. Ke-

fevî Hac Hamid Mustafa'nn oâludur.
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Müderris, Receb ll66'da (Mays 1753)

zmir mollas, Muharrem 1172'de

(Eylül 1758) Msr mollas ve 1173'de

(1759/60) Mekke kads oldu. Muhar-

rem 1174'de (Agustos-Eylül 1760)

orada vefat eyledi. Meânî, bedî ve

ulûm- âliyede çok bilgili iken fakirlik

içindeydi. Kad Beyzâvî ve Buhar'

ye haiye yazd. Garîbe: Alem-i fakr-

da bir Bektaî odasna gelip kahve ve

afyon talebinde, olmadn beyan

eyledikte ac ac gülerek "ey saray-

hümâyûn hocas Akkermanî, Ka'be'

ye berhâr (afyon macunu yiyen)

olarak azimet edip orada kalacaksn"

dedi. Sonra saray hâceliginden Mek-

ke'ye kad oldukta Bektaî'nin sözü

telâna sebep olmu hükm-i kaza vâ-

ki olmutur. (IV. 245/46)

Mehmed Efendi Hamidlidir. Müder-

ris olup Ramazan 1172'de (Mays

1759) huzur derslerine ilk defa alnan

5 muhataptan biriydi. Sonra Üsküdar

kads olup hrs gösterince 1 Safer

1174'de (12 Eylül 1760) azi ve Geli-

bolu'ya sürgün edildi. Fazlna binaen

Cemaziyele\^^el'de (Aralk) affedildi.

Sonra vefat etti. Oglü Mustafa Efendi

eyhülislâm oldu. (IV. 247)

Mehmed Efendi Kütahyal Osman
Efendi'nin oludur. Müderris olup

1174'de (1760/61) vefat etti. Haydar-

paa'da medfundur. (IV. 246)

Mehmed Efendi Aziz Efendizâde-

dir. Bursa'da Üçkuzular (Üçkozlar)

Tekkesi eyhi olup 1175'de (1761/

62) vefat etti. (IV. 415)

Mehmed Efendi Hâcegândan ve ri-

calden olup 1175'de (1761/62) vefat

ederek Üsküdar'da nadiye'ye defne-

dilmitir. (IV. 245)

Mehmed Efendi Kasmpaaldr. Sa-

rayda yetierek bâbüssaâde aas ol-

du ve ll"^5'de (1761/62) Yafa tevliye-

ti ile çerag edilip sonra vefat etti. (IV.

246/47)

Mehmetl Efendi Bursa'da Açkba
Tekkesi eyhi ve Nakibendî olup

1176'da (1762/63) vefat etti. (IV. 247)

Mehmed Efendi Sultan Selim ruz-

nâmçecisi olup 1176'da (1762/63) ve-

fat etti. Gureba Mezarlgrna defnedil-

di. (IV. 248)

Mehmed Efendi eyhülislâm bra-

him Efendi'nin(->) oludur. Müderris

olup 1176'da (1762/63) vefat eyledi.

Üsküdar a defnedildi. (I. 138)

Mehmed Efendi Ahskaldr. Müder-

ris, mahreç ve Edirne mollas oldu. 2

Razamazan 1178'de (23 ubat 1765)

vefat etti. Karacaahmet'e defnedildi.

(IV. 248;

Mehmed Efendi Filibelidir. Silahdar

Oca ikinci halifesi olup 1 Rebiyü-

levvel i:79'da (18 Austos 1765) ve-

fat etti, (Jsküdar'a defnedilmitir. (IV.

251)

Mehmed Efendi Boyâbâdldr. Dersi-

am olup 1182'de (1768/69) vefat etti.

Üsküdar da medfundur. Damad Ben-

derekli /imed Efendi'dir. (IV. 251)

Mehmed Efendi Müderris ve 1182'

de (1768/69) Kudüs mollas oldu.

Sonra vefat etmitir. (IV. 254)

Mehmed Efendi Nailî Abdullah Pa-

a masraf olup 1182'de (1768/69) ve-

fat etti, Üsküdar'da medfundur, (IV.

251)

Mehmed Efendi ehzade Camii kâ-

tibi oluD 13 Cemaziyeiâhir 1183'de

(14 Ekim 1769) vefat etti. Orada med-

fundur. (IV. 251)

Mehmed Efendi Ayntabldr. Musta-

fa Efenci'nin olu olup müderris, Zil-



hicce 1182'de (Nisan 1769) Üsküdar

mollas oldu. 1183'de (1769/70) vefat

etti. Karacaahmet'de medfundur. (IV.

251)

Mehmed Efeadi Einlidir. Müderris

olup 12 a'bân 1187'de (29 Ekim

1773) vefat etrmtir. Üsküdar'da Aka-

alar kabristanmda medfundur. (IV.

254)

Mehmed Efendi Mulavî a'bânîye'

den Osman Efendi 'nin müridi olup

Halvetî eyhlerinden olmu ve Bur-

sa'da 1186'da (1772/73) vefat etmi-

tir. (IV. 254)

Mehmed Efe;id Padiah imam Ali

Efendi'nin(-*) :orunu, Ahmed Efendi'

nin(->) oludur. Ayasofya Camii hati-

bi iken 1186'da (1772/73) vefat ede-

rek oraya defnedildi. (III. 519)

Mehmed Efendi Zuamâdan olup

Haleb ve am kap kethüdas olup

evval 1186'da (Ocak 1773) vefat et-

ti. Üsküdar'da medfundur. (IV. 254)

Mehmed Efendi Ayntabldr. Mü-
derris, Galata ve Safer 1188'de (Ni-

san-Mays 1774) am mollas oldu.

Daha sonra vefat etti. (ÎV. 256)

Mehmed Efendi Mulaldr. Müder-

ris, 1176 'da (] 762/63) Galata ve bi-

lâd- hamse ^^e Muharrem 1188'de

(Mart-Nisan 1"74) Mekke mollas ol-

du. Daha sonra vefat etti. (IV. 256)

Mehmed Efendi Trabzonludur. Mü-

derris, Rebiyülevvel 1188'de (Mays-

Haziran 1774^ Kudüs mollas oldu.

Daha sonra vefat etü. (IV. 256)

Mehmed Efendi Adanaldr. Dersi-

am ve müderris olup Cemaziyele\^^el

1190'da (Haziran-Temmuz 1776) ve-

fat etti. Topkapfda medfundur. (IV.

256)

Mehmed Efendi Kapdan Hasan Pa-

a '3^'a mühürdar olmutu. Bu sayede

1200'de (1786) hâcelikle topçular kâ-

tibi oldu. Daha sonra vefat etti. (IV.

266)

Mehmed Efendi Maliyeden yetiip

Belgrad defterdar olmu ve sonra

hâcelik verilip 1200'de (1786) tersane

reis vekili ve 1201'de (1786/87) Bur-

sa mukataacs oldu. Daha sonra ve-

fat etti. (IV. 266)

Mehmed Efendi Denâ Efendi'nin

oludur. Kalemden yetierek hâcelik

verilmi ve 1202'de (1787/88) büyük
kale tezkirecisi olmutur. Daha sonra

vefat etti. (IV. 266/67)

Mehmed Efendi Gümülcinelidir.

Müderris, mahreç, Msr mollas oldu.

Receb 1201'de (Nisan-Mays 1787) s-

tanbul payesi ve Cemaziyelevvel

1202'de (ubat 1788) Anadolu payesi

olup Cemaziyelev^^el 1203 'de (ubat

1789) vefat etti. Emir Buhar'de med-
fundur. Fâzl ve âlimdi. (IV. 265/66)

Mehmed Efendi Karsldr. Müderris,

zmir, Cema2iyele\^-^el 1202'de (u-
bat 1788) am mollas olup 1203'de

(1788/89) gitmeden önce vefat edip

nadiye'de defnedilmitir. (IV. 263)

Mehmed Efendi Tokatldr. Dersiam

ve müderris olup 1204'de (1789/90)

vefat eyledi. Edirnekaprya defnedil-

di. (IV. 266)

Mehmed Efendi III. Selim'in Kur'an
hocas olup silahor olmutur. Receb

120
3
'de (Nisan 1789) mîrahûr- e\^^el

olup 1205'de (1790/91) vefat eyle-

mitir. (IV. 268)

Mehmed Efendi Sekbanba Osman
Aga'nm oludur. Sandk emini olup

1207'de (1792/93) vefat ederek Ayn-

hkçemesi'ne defnedildi. (IV. 268)
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Mehtned Efendi Gürcüdür. Yükse-

lerek 1208^de (1793/94) dârüssaâde

aas yazcs olup 1209 'da (1794/95)

ayrld ve sonra vefat eyledi. (IV. 269)

Mehmed Efendi Arna\atdur. Ka-

lemden yetiip hâcegândan oldu.

1198'de (1784) Anadolu muhasebeci-

si, sonra cizye muhasebecisi oldu.

Receb 1199'da (Mays 1785) darbha-

ne emini olup Rebiyülev^^el 1200'de

(Ocak 1786) azledildi. 1202'de

(1787/88) Zeyrek^te ebsafâ Kadnm
yaptrd camiye bina emini oldu.

Bu sebepden 1203^de (1788/89) Ana-

dolu muhasebecisi vekili oldu. Azil-

den sonra tevkif edildi. Bir müddet

sonra mübayaat mübairleri nâzn ol-

duysa da baskda haddini at. 1210'

da (1795/96) Haremeyn muhasebeci-

si ve 1211'de (1796/97) arpa emini

oldu. Sonra vefat etti. (IV. 271)

Mehmed Efendi Hazreti Emir türbe-

dar olup Kadiri ve Erefî di. Yal
olarak 12irde (1796/97) vefat etti.

Ermi saylanlardand. (IV. 276)

Mehmed Efendi Bozokludur, Selâ-

tin camileri vaizlerine dahil olup Aya-

sofya eyhi oldu. a'bân 1212'de

(Ocak-ubat 1798) vefat etti. Yerine

geçen Mardinî Halil Efendi 1213'de

(1798/99) sürülünce Hzrzâde Meh-

med Emin Efendi olup birkaç sene

sonra vefat etti. (IV. 270)

Mehmed Efendi Ahskaldr. Müder-

ris olup 1199^da (1785) Ahska molla-

s olup mevleviyetleri devrederek

1211^de (1796/97) Üsküdar mollas'

olup 12 Receb 1217'de (8 Kasm 1802)

vefat etti. Beykoz'da medfundur. (IV.

273)

Mehmed Efendi Manyasldr. Mü-

derris, 1212'de (1797/98) Selanik

mollas olup Cemaziyelev^^^el 1218 'de

(Agustos-Eylül 1803) vefat etti. Du-

vardib'.'nde medfundur. (IV. 273)

Mehmed Efendi Reisli Mektebi mu-

allimi olup Muharrem 1219'da (Nisan

1804) ;^efat etti. Mehur hattatiardan-

dr. (rr 273)

Mehmed Efendi Devriye müderrisi

olup Filibe mollas, Rebiyülevvel

122rce (Mays-Haziran 1806) Haleb

mollas oldu. Daha sonra vefat etti.

(IV. 2"8)

Mehmed Efendi Karahisaridr. Mü-

derris. 1222^de (1807) Yeniehir mol-

las oldu. Daha sonra vefat etti. (IV.

278)

Mehmed Efendi Boyâbâdldr. Mü-

derris. 1224^de (1809) mahreç mollas

oldu. Daha sonra vefat etti. (IV. 278)

Mehned Efendi Ankaraldr. Müder-

ris, Selanik mollas oldu. 1230 (1815)

tarihinden sonra vefat etti. (IV. 280)

Mehmed Efendi Mehmed Paa'nm

imam: olup müderris, Receb 1230'da

(Haziran 1815) Haleb mollas oldu.

Sonra vefat etmitir. (IV. 280)

Mehmed Efendi Kaymakam Abdul-

lah Paa'nm mühürdar olup 1228'de

(1813) hâcegândan olarak mesnede

nail cldu. Sonra sakç bina emini ve

1231^de (1816) sakç mütcA^ellisi ve

kale muhafz oldu. Orada vefat etti.

(IV. 231)

, Mehmed Efendi Boyâbâdldr. Nak-

ibendî eyhi olup 1235^de (1819/20)

vefat eyledi. Haydar'da medfundur.

(IV. 281)

Mehmed Efendi Kütahyaldr. Mü-

denls Enderim bahâcesi olup 1236'

da (1820/21) Kudüs mollas olup

1237 sonlarnda (1822 ortalar) vefat

etti. Fâzl, âlimdi. (IV. 283)



Mehmed Efendi Knmhdr. Müder-

ris, lliyde (1810) Kudüs mollas,

Receb 1232xle (Mays-Haziran 1817)

Msr mollas, sonra Mekke payesi ol-

du. 1238^de (1822/23) vefat eyledi.

Edirnekap'da medfundur. (IV. 284)

Mehmed Efendi Abdülkerim Efen-

di 'nin oludur. Yeniçeri kaleminde

âkirdler hâcesi olup 1240xia (1824/

25) A^efat etmitir. (lY. 286)

Mehmed Efendi Mühendishane'de

hâce-i sâlis olup 1240^da (1824/25)

vefat etti. Eyüp'e defnedilmitir. (IV.

286)

Mehmed Efendi Yaivaçldr. Müder-

ris, Rebi)aile\^xl 1229^da (ubat-Mart

1814) Selanik ve sonra Bursa mollas

olup 124û'da (1824/25) Mekke paye-

si oldu. O sene içinde vefat etmitir.

(IV. 285)

Mehmed Efendi Kalemden yetiip

hâcegândan olarak yeniçeri kâtibi ol-

du. Cemaziyekvn^el 124l^de (Aralk

1825) azledildi, sürüldü ve idam edil-

di. (IV. 286)

Mehmed Efendi Caniklidir. Müder-

ris, 1240xia (1825/26) Üsküdar mol-

las oldu. Sonra vefat etmitir. (IV.

285/86)

Mehmed Efendi Hac brahim Efen-

dimin kardeidir. Mektûbî-i sadâret-

ten yetierek hâcegândan oldu. 123r

de (1816) Belgrad bina emini, 1237'

de (1821/22) cebehane kâtibi, 1238'

de (1822/23) Elaremeyn mukataacs

ve 124l'de (1825/26) salyâne muhase-

becisi olup sona vefat etti. (IV. 286)

Mehmed Efendi Hasan Efendimin

oludur. Yükselerek hâcegândan ve

âmedî hulefâsmdan oldu. 1242"de

(1826/27) vefa: edip Bostan îskele-

sime defnedild-. (ÎV. 288)

Mehmed Efendi Anadolu kalemi

bahalifesi olup 7 Receb 1244'de (13

Ocak 1829) vefat etti. (IV. 288)

Mehmed Efendi Bozoklu Ali Efen-

dimin oludur. Devriye mollas olup

bu senelerde (18401ar) vefat etti. (IV.

290)

Mehmed Efendi Dârüssaâde aas-
nn imam olduundan müderris,

molla ve 1256'da (1840) Mekke paye-

si oldu. Bu senelerde (18404ar) vefat

etti. (IV. 290)

Mehmed Efendi Yanyaldr. Devri-

ye mollas olup bu senelerde (1840'

1ar) vefat etti. (IV. 290)

Mehmed Efendi Taraldr. Hâce-

gândan olup dârüssaâde aas yazc-

s olup sonra 1221 'de (1806) Hare-

meyn muhasebecisi olup azilden

sonra 1 Safer 1229^da (23 Ocak 1814)

vefat etti. Üsküdar'da medfundur.

Olu miralay Yahya Beyedir. Yeeni
haseki gedikli Salih Aa 1229'da

(1814) ve damad Se^^id Hac Salih

Aa 1257'de (1841) vefat ederek ya-

nma defnolunmutur. (IV. 281)

Mehmed Efendi Uakldr. 1190'da

(1776) stanbul'a gelip Palabyk Meh-

med Efendi'den okumutur. Sonra

müderris oldu. 1257'de (1841) vefat

etti. Bektaî ve airdir. (IV. 290/91)

Mehmed Efendi Kozanldr. Müder-

ris ve 1244'de (1828/29) padiahn
ati>ye ve iltifatna mazhar oldu. Son-

ra Ayasof^^a medresesiyle emekli ol-

du. 1259'da (1843) vefat eylemitir.

Fâzld. (IV. 291)

Mehmed Efendi Einlidir. Müderris

ve Cemaziyelâhir 127rde (ubat-

Mart 1855) Haleb mollas oldu. Daha

sonra vefat etti. (IV. 294)

Mehmed Efendi: Be^^ru t; "müftüsü

olup.Zilka'de 1274"de (Haziran 1858)
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zmir mevleviyeti payesi verildi. Da-

ha sonra vefat etti. (V. 294)

Mehmed Efendi Geredelidir. Mü-
derris ve zmir mollas olup 1278 'de

(1861/62) vefat eyledi. Fâtih'de Kes-

kindede'de medfundur. (IV. 296)

Mehmed Efendi Ünyeli Hac dris

Kapdan'm oludur. Müderris olup 15

aMn 1278''de (15 ubat 1862) vefat

eyledi. 1220'de (1805) vefat eden ba-

basnn yanma, Beyolu 'na defnedil-

mitir. (IV. 296)

Mehmed Efendi Bursa'da Karahi-

sar- Nailidir. Müderris, Trabzon ve

Ramazan 1280'de (ubat 1864) Bursa

mollas olup Zilka'de 1281 'de (Nisan

1865) Mekke payesi oldu. a'bân
1284'de (Aralk 1867) vefat etti. Egri-

kap'da medfundur. (IV. 298)

Mehmed Efendi Kozanldr. Müder-

ris olup 1285'de (1868/69) vefat eyle-

di. Süleymaniye'de medfundur. (IV.

298)

Mehmed Efendi Trabzonludur. ev-
val 1282'de (ubat-Mart 1866) Sofya

mollas ve sonra bilâd- hamse molla-

s olup bu senelerde (1870'ler) vefat

etti. (IV. 303)

Mehmed Efendi Talca müftüsü

olup Avustuyallara haylice çabala-m bir muharipdi. Sonra stanbul'a

göçerek 4 Cemaziyele\a^el 1304'de

(29 Ocak 1887) vefat etti. Fâtih'de

medfundur. (IV. 305)

Mehmed Efendi Urfaldr. Dersiam

ve müderris olarak 8 Muharrem 1313'

de (1 Temmuz 1895) vefat eyledi. ki

defa icazet vermi, tek gözlü, âlim ve

fâzl ve güzel konuan bir zat idi. (IV.

307)

Melmed Efendi Tütün tüccar Alem-

darzâde Ali Efendi'nin olu olup

1263'de (1847) dodu. Maliyeden ye-

tierek 6. ^'"e 7. dairelerde muhasebeci

oîdu. 13C9^da (1891/92) Konya ve

1311'de (1893/94) Selanik ve 1312'de

(1894/95) Edirne defterdar olup ûlâ

eweli ve 1312'de (1894/95) bâlâ ol-

mutur. 21 ewâl 1315'de (15 Mart

1898) vef^a eyledi. Yahya Efendi Tek-

kesi'ne defnedildi. Anadoluhisar'nda

bir mescid yapmt. Kardei ceyb-i

hümâyûn kâtibi brahim Bey'dr. (IV.

867)

Mehmed Efendi Anadolu bahalife-

siydi. Fndkl Hamam bânîsidir. (IV.

136)

Melmed Efendi Defterdar Ahmed
Efendi 'nir. divitdan ve Avlonya hali-

fesi olup .\ynalçeme Mescidi 'ni ya-

pp oraya defnedildi. (IV. 136)

Mehmed Efendi Gürcüdür. Müder-

ris, vaiz ve dersiam bir fâzld. Daha
sonra vefat etti. (IV. 294)

Mehmed Efendi Halvetî eyhi Sün-

bül Efendi'nin pîrda idi. Vefatnda

Tophanede Karaba Mezarlg'na

defnedildi. (IV. 114)

Mehmed Efendi L Mehmed'n (Fâ-

tih) yetitirmesi olarak silahdar- eh-
riyârî oldu. Vefatnda Aksaray'da

Hindiler Tekkesi 'ne defnolunmutur.

(IV. 104)

Mehmed Efendi stanbul gümrüü
bakâtibi olup Öksüzce Hatib Mesci-

di'nin ikinci bânîsidir. (IV. 136)

Mehmed Efendi Süleymaniye su

yollarnn bina eminiydi. Bir kiliseyi

mescid yapt ki, bunun vâkf Kâtib

Husrev'dir. (IV. 111)

Mehmed Efendi (Ama Kasmtzâde)

Halebli Ahmed b. Kasm'm oludur.

Müderris olup Zilhicce 1057'de (Ocak

1648) vefat etti. Fâzld. (IV. 163)



Mehmed Efendi (A'rec) Müderris

olup ll40'da (1727/28) Kayseri molla-

s oldu. I. Mahmud devri (1730-1754)

balarnda vefat eyledi. (IV. 225)

Mehmed Efendi (Abdülkerini2â-

de) Deftercar Abdülvehhâb Efen-

di'nin oludur. Müderris, Haleb, am,
Msr, Bursa mollas olup evval
964'de (Austos 1557) Anadolu ka-

zaskeri oldu. 27 Ramazan 975'de (26

Mart 1568) \^efat etti. Edirnekapfda

îbn Kemâl yannda medfundur. Çok
bilgili ve çok cömertdi. Hatta bir faki-

re 60 akçe getir diye uana emret-

mi, uak 60 altn getirmekle deitir-

meyip vermitir. Bir sipahizâde bir

kitap yazarak kendisine arzda 100 fi-

lori vermitir. Kazaskerlii zamann-
da geliri 70 bin dinar olup vefatnda

4.000 akçe borcu çkt. airdir. Eserle-

ri: Beyzâvîdsn Tâhâ suresine kadar

haiyesi, Moila Celâl'in Hâiye-i Tec-

rtdine haiyesi, Harîrî tarznda Ma-
kâmât, faydal kitaplar hamiine
talikat ve dierleri. (IV. 118)

Mehmed Efendi (Abdürrahimzâ-

de) Müftü Abdürrahim Efendi 'nin o-
ludur. Müde;:ris, molla oldu. 1063'de

(1653) stanbul payesi, Receb 1068'

de (Nisan lâ58) Anadolu pâyesiyle

stanbul kads oldu. Pazarbay ce-

zalandrnca yeniçerilerin talebiyle

a'bân'da (Mays) azledilip Ramazan'

da (Haziran^ Tire'ye sürüldü. Üç ay

sonra serbest brakld. Cemaziyelâ-

hir 1069'da (Mart 1659) Anadolu ka-

zaskeri oldu. Receb 1071 'de (Mart

l66l) azlolunup Ramazan 1075'de

(Mart-Nisan 1665) de Rumeli kazas-

keri olarak Safer 1077'de (Austos

1666) azledildi. Receb 1080'de (Ara-

lk 1669) ikinci defa Rumeli kazaske-

ri olup seferde iken 14 Zilhicce 1080'

de (5 Mays 1670) Selânik'de vefat et-

ti. Fâzl ve çok sertti. (IV. 179)

Mehmed Efendi (Abdürrahmzâ-
de) eyhülislâm Abdürrahim Efen-

di'nin üçüncü oludur. Müderris,

molla ve Mekke kads oldu. Cemazi-

yelâhir 1084'de (Eylül 1673) stanbul

kads olup Rebiyüâhir 1085 'de

(Temmuz 1674) ayrld. a'bân 1088'

de (Ekim 1677) Anadolu kazaskeri

olup Rebiyülâhr 1090'da (Mays l679)

azledildi. Zilhicce 1098'de (Ekim

1687) ikinci defa Anadolu kazaskeri

oldu. Rebiyüâhir 1099'da (ubat
1688) azledilip 27 a'bân 1099'da (27

Haziran 1688) vefat etti. Edirneka-

p'da medfundur. Yumuak huylu ve

kerimdi. Olu sudürdan Yahya Efen-

di'dir. Dieri Ahmed Efendi(-^), bir

dieri eyh Mehmed Efendi'dir(->).

Torunlarndan biri Said Mehmed
Efendi'dir(->). (IV. 189)

Mehmed Efendi (Acemzâde) lmi
tecvid ve kraatte mahirdi. 987'de

(1579) Atik Valide Dârülkurrâs mei-
hat verildi. Muharrem 1002'de (Ekim

1593) vefat etti. Fâzl ve her fende kâ-

mildi. Çeitli fenlerde eserleri vardr.

(IV. 131)

Mehmed Efendi (Acemzâde) re-

isülküttab Hüseyin Efendi'nin olu-
dur. Kalemden yetiip hâcegândan

oldu, evv^âl 1138'de (Haziran 1726)

Anadolu muhasebecisi, sonra süvari

mukabelecisi ve daha sonra defter-

dar- kk- sâlis oldu. 2 Ramazan 1141'

de (1 Nisan 1729) vefat etti. (IV. 224)

Mehmed Efendi (Ac urbe) Ak-

emseddin'in müridi olup "hayatm-

da insilâh vâki olsa gerektir, o za-

mandan üç gün sonra bedenimde in-

tifah eserleri zuhur ederse, defnedi-

niz" buyururdu. 924'de (1518) aynen
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dedii gibi vâki olup üç gün sonra

vefat etti. (IV. 108)

Mehmed Efendi (Aazâde) Vüzerâ

aalarndan birinin oludur. Müder-

ris oldu. SokoUu Mehmed Paa'mn
Kadrgamda medresesinin bitiminde

ilk müderrislii buna verildi. Zilhicce

991^de (Arahk 1583/Ocak 1584) Edir-

ne kads oldu. Azilden sonra 993'de

(1585) vefat etmitir. lmi orta olup

Siyâvu Paamn himmetini görmü-

tür. (IV. 125)

Mehmed Efendi (Aazâde) Babas

sipahi çavuu Ali Aga'dr. Müderris,

Bursa ve Mekke kads oldu. Muhar-

rem ll40^da (Agustos-Eylül 1727) ve-

fat etti. Olu ricalden smail Efen-

di^dir. Onun olu Mustafa Efen-

di'dir(-^). (IV. 222)

Mehmed Efendi (Ahî Çelebi) Ke-

mâleddin b. Tebrizîmin oludur. Tp-

da maharet ve hazakatiyle stanbul

Darüifasrna reis oldu. II. Bâye-

zidn tahta çknda (1481) mâbeyn

tabibi ve bir aralk tbba uygun ye-

mek hazrlamas için matbah emini,

sonra padiah musahibi oldu. Tatl

dilli olmasndan dolay arkadalar

çekemeyip o hizmetten alndysa da

ardndan hekimba oldu. Bir aralk

azlolunduysa da I. Selim (Yavuz)

devrinde (1512-1520) ikinci defa ser-

etbbâ ve musâhib oldu. Padiah ve-

fat edince azledildiyse de sadakati

dolaysyla az müddette üçüncü defa

hekimba oldu. 930^da (1524) hacca

gidip dönüünde Msr'da vefat eyle-

di, îmam- afiî yaknnda medfun-

dur. Ya 90^ akn iken bir^dipbile

eksik deildi. Yemi skelesi'nde^ bir

:

cami^ ve Edirne'de- bir medrese ve-

mektep yaptr. Çorlu ve Hayrâbolu'-da -

üçepv-e adyla anlan Ahiçelebr'de 23^

\>e .ilemde -Pi: ki, toplam 4" köyü vak-

federek ge'iirini Medine'ye brakt.

(IV. 109/10)

Mehmed Elendi (Ahîzâde) Konyal-

dr. Babas Ahî Evran debbaglannm

üstad olduundan bu sebepten lâ-

kapland ve kardei Ahmed Efendi ile

biriikte medreseden harekede 'Aha-

veyn" dendi. Sadrazam Kara Ahmed
Paaya muallim ve müderris oldu.

Rüstem Paa tarafndan azledildi. 971'

de (1563/64) Süleymaniye müderrisi

olup Muharrem 974'de (Temmuz-

Agustos 1566) vefat etti. Âlim ve güler

yüzlüydü. Hoca Sa'deddin Efendi ile

Abdülbâkî ? îahmud Efendi bunun da-

nimendidirler. Kardei Ahmed Efen-

di'dir(-^). Mehmed Efendi'nin olu
Hasan Efendi'dir(^). (IV. 116/17)

Mehmed Efendi (Ahîzâde) Meh-

med Efend:.'nin(-*) torunu, Mahmud
Çelebinin oludur. Müderris olup

Cemaziyelâhir 983'de (Eylül 1575)

vefat etmitir. "Allâme-i a" denirdi.

(IV. 123)

Mehmed Efendi (Ahîzâde) Kadlar-
' dan Nurullah Efendi'nin oludur.

Anadan dedesi Muhaî Ahî Çelebi

olduundan ona mensup oldu. 930'

da (1524) dodu. Müderris, Haleb,

Bursa ve Edirne kads oldu. Rama-

zan 979'da (Ocak-ubat 1572) Ana-

dolu kazaskeri olup Muharrem 981'

de (Mays 1573) emekli oldu. Rebiyü-

lev^^el 983de (Haziran 1575) Süley-

maniye Darülhadisi müderrisi olup

24 Zilka'de 989'da (20 Aralk 1581)

vefat etti ve Ahî Çelebi Mescidi'ne

defnedildi. "Ogullan-.Hüseyin Efendi,

ve Abdülhalim Efendiydin ; Dieri AhÎM

2âdeMahr:nud Çelebi olup -onun olu
Mehmed £fendi'dir(->).,0V; =123) : -,.>:

Mehmed Efendi (Ahîzâde) Mah-

mud Suzî i:fendrnin(^) oglüdürv Mü^

derris olup Cemaziyelewel 1050x1e"



(Agustos-Eylül 1640) vefat etti. (IIL

302)

Mehmed Efendi (Akbaba) II Meh-
med'le (Fâtih) (hd. 1451-1481) gelen

gazilerdendir. Akbaba köyü ve mes-

cidi bunundur, (IV. 103)

Mehmed Efendi (Ak emseddin-
zâde) Emrulkh Efendizâde Ömer
Efendi'nin oludur. Tahsilden sonra

ehzade iken I. Selim'e muallim oldu.

Hacca giderken 959'da (1552) vefat

etti. Bütün ilimlere vâkft. Baz ilim-

lere talikat, durûb- emsal ve Taba-

kât'i Hanefyye'si vardr. (IV. 113/14)

Mehmed Efendi (Ali Çelebi) Ali b.

Abdullah'n oludur. Müderris, Mani-

sa, Mekke mollas olup Cemayiyelev-

vel 1074'de (Aralk 1663) vefat etti.

Kibirliydi. (IV. 174/75)

Mehmed Efeadi (Ali Efendizâde)

Arpaczâde A'i Efendi'nin oludur.

Müderris, Edirne mollas olarak Kb-
rs'a gönderilmi ve Cemaziyele\^el

1109'da (Kasm-Aralk 1697) vefat et-

mitir. ffetliydi. (IV. 198; IV. 150)

Mehmed Efendi (Allâme) Bursa'da

''Farâizî Hoca" diye mehurdu. 1223'

de (1808) vefat eyledi. Emir Sultan

yaknnda mecifundur. (IV. 276)

Mehmed Efendi (Allâme eyhi)
eyh Burhaneddin evlâdndan Mah-

mud Efendi'nin oludur. Müderris,

Kudüs, Mekke, Galata mollas oldu.

1038^de (1628/29) Anadolu payesi ol-

du. 1039'da (1629/30) nakibüleraf ol-

du ve halefi ve amcazadesi erif Meh-

med Efendi'ye^ damad oldu. Receb

1043'de (Ocak 1634) azledilip Mek-

ke'ye sürüldü ve Ramazan 1044'de

(ubat-Mart l635) Cidde'de vefat etti.

Alim, air, münî olup Divan vardr.

Olu Allâmezade Abdullah Efendi'

dir(-^). (IV. 158)

Mehmed Efendi (Allâmek) Bosna-

ldr. Müderris olup Siiahdar Mustafa

Paa 'ya intisap etti. 1044'de (1634/

35) Haleb mollas oldu. Ma'zulen

1046'da (1636/37) vefat etti. Rumelihi-

sar'nda medfundur. Âlim, bahisçi ve

tartmac idi. Molla Câmîyc haiyesi,

îsmn'â itirazat, emsîyye Kutbu hai-

yesi, Seydî Miftâh'm haiyesi, Kad
Beyzâvî üzerine Zehrâvî tamamna
dein haiyeleri vardr. (IV. 159)

Mehmed Efendi (Altparmak) Üs-

kübî Mehmed Efendi'nin oludur.

Bayramîyeden Ca'fer Efendi'nin mü-
ridi olup stanbul'a gelerek vaiz oldu.

Sonra Msr'a gidip öhret ald. 1033'

de (1623/24) vefat etti. Aziz, arif, fâzl

ve müriddi. Mutavvel ve baka ki-

taplar tercüme eyledi. (IV. 148/49)

Mehmed Efendi (Ankaravî) Anka-

ral tacir Hüseyin'in oludur. Müder-

ris, molla oldu. Safer 1082 'de (Hazi-

ran 1671) stanbul kads olup Mu-
harrem 1083'de (Mays 1672) Anado-

lu kazaskeri ve Rebiyülev^^el 1084'de

(Haziran-Temmuz 1673) Rumeli ka-

zaskeri oldu. Bu arada vekâleten ey-
hülislâm oldu. Cemaziyelevvel 1096'

da (Nisan 1685) ikinci defa Rumeli

kazaskeri oldu. Zilka'de 1097 'de (Ey-

lül 1686) eyhülislâm olup 26 Zilhic-

ce 1098'de (2 Kasm l687) ya 90'a

yaknken vefat eylemitir. Koacde-
de kabristanna defnedildi. Bütün
ilimlerde söz sahibi, zorlanmadan

fetva vermeye kadir, iffetli, esiz,

doru idi. Ankara'da cami ve hücre-

leri bulunan bir dershane, 24 çeme,
bir hamam, bir ken^ansaray, bir mek-

tep ve stanbul'da bir medrese ina
eylemitir. Fkhda mecmuas vardr.

Olu Hasan Efendi'dir(-+). (IV. 188)

Mehmed Efendi (Arab Tezkireci)

Penâz Efendi'nin hizmetinden yeti-
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mistir. Müderris, Gelibolu ve Mara
mollas oldu. Zilka'de 1007^de (Hazi-

ran 1599) vefat etti. Sâlihdi. (IV. 134)

Mehmed Efendi (Arabzâde) Ab-

dülvehhab Efendi'nin oludur. Bâye-

zid Camii imam ve hatibi olup 1122'

de (1710) sesinin güzelliinden imam-

ehriyârî oldu. 1126'da (1714) büyük

ehzade Süleyman'a muallim oldu.

1129'da (1717) azledildi. 5 Muharrem

1135'de (16 Ekim 1722) vefat eyledi.

Mevlânâkap'da medfundur. Fâzl bir

pirdi. Kemâl Mescidi'ne minber koy-

du. (IV. 218)

Mehmed Efendi (Arabzâde) Edir-

ne'de Nakibendî eyhi olup ll65'de

(1752) vefat eyledi. Beikta'da med-

fundur. (IV. 2187

Mehmed Efendi (Ankzâde) Edir-

nelidir. Kudüs, Edirne mollas olup 2

Muharrem 1115'de (18 Mays 1703)

vefat eyledi. Güzel ahlâk sahibi, hü-

nerli ve zengindi. (IV. 201)

Mehmed Efendi (Arpaczâde) Kay-

serilidir. Müderris, Bagdad, Medine

mollas oldu. 1034'de (1624/25) vefat

etti. Salih, âlim ve münzevî idi. Olu
Ali Efendi dahi müderris oldu. Bunun

olu Mehmed Efendi(-^), "Ali Efendi-

zâde" diye mehurdur. (IV. 150)

Mehmed Efendi (Astarc Sinanzâ-

de) Müderris, 1048'de (1638) Filibe

mollas oldu. O senenin Ramaznnda
(Ocak 1639) vefat etü. Osman Paa
Medresesi tamir edilince buna veril-

di. (IV. 159/60)

Mehmed Efendi (Açbazâde) Ha-

fz Ali Efendi'nin(-^) oludur. Mevâlî-

dendi. 1 Cemaziyelâhir 1232'de (19 Ni-

san 1817) vefat eyledi. (IV. 282; III.

549)

Metmed Efendi (Atçeken Aas-
zâde) Hâcelik rütbesini alp 1202'de

(1787/88) masraf- ehriyârî oldu.

1203'ce (1788/89) azledildi. Daha

sonra vefat etti. (IV. 266)

Mehmed Efendi (Ayn- Ekber)

Msrî halifelerinden olup 1134'de

(1721/22) vefat etmitir. (IV. 218)

Mehmed Efendi (Ayn Ekber)

Müde;Ts olup Safer 1135'de (Kasm

1722) vefat eylemitir. (IV. 218)

Mehmed Efendi (Aynaczâde) Hâ-

cegândan olup 1109'da (1697/98)

mevkufa tî oldu. Sonra vefat etti. (IV.

196)

Mehmed Efendi (Azakî) Det-i Kp-

çak'd^m olup Ebûssuûd Efendi'ye a-

kird cldu. Müderris ve iki defa Kefe

müftüsü oldu. 1017'de (1608/09) ve-

fat ett:. Fâzld. Fetih Giray'la Gazi Gi-

ray arasnda meydana gelen bir hti-

lah halletmitir. (IV. 141)

Mehraed Efendi (Baba Halilzâde)

Edirne'de bir eyhin oludur. Müder-

ris, Scfya ve Belgrad mollas olup Sa-

fer lC45'"de (Temmuz-Agustos 1635)

azledilmi olarak vefat etti. Güzel ah-

lâk sahibidir. Âlim ve kâmildi. (IV.

158)

Mehmed Efendi (Babazâde) Lâren-

delidîr. Müderris ve emekli iken

E^njp müderrisi oldu. O sene orada

oturdu ve a'bân 994'de (Temmuz-

Agustos 1586) vefat edip Ebâ E^yûb

el-Ensârî Türbesi yaknma defnedildi.

Âlim ve dindard. Sokollu Mehmed
Paa'nm mutekidi olup Tefsir-i erife

ve Hidâyeye ta'likat vardr. (IV. 125)

Mehmed Efendi (Bâbzâde) Bâbî

Mustafa Efendi'nin oludur. Müder-

ris, Msr, am mollas oldu. 1136'da

(1723/24) Medine kazas, bir hatt-

hümâyûnla Mekke ile denk saylnca

buna tevcih edildi. 23 Receb 1136'da



(17 Nisan 172^û vefat etti. Güler yüz-

lü, âbiddi. Olu Abdullah Efendi'dir.

(IV. 220)

Mehmed Efendi (Badincânî) Mü-

derris olup Rs.mazan llOl'de (Hazi-

ran 1690) vefat etti. Olu Tâibî Mus-

tafa Efendi'dirf-^). (IV. 191)

Mehmed Efendi (Baçevanzâde)
Müderris olup Rebi^'ülev\'el 1127'de

(Mart 1715) vefat etmitir. (IIL 179)

Mehmed Efendi (Bâkîzâde) Mü-
derris olup i:42'de (1729/30) vefat

eyledi. Edrnekaprda medfundur.

(III. 295)

Mehmed Efendi (Bâlîzâde) Mustafa

Efendi'nin(-^) oludur. Manisa molla-

s olup ev-vâl 1073'de (Mays l663)

vefat etti. (IV. 174; IV. 397)

Mehmed Efendi (Bâlîzâde) Mevâlî-

den Abdullah Efendi'nin oludur.

1065^de (1655) dodu. Müderris,

Bursa, Mekke mollas oldu. 22 Cema-

ziyeiâhir 1120'de (8 Eylül 1708) vefat

etti. Alim, nezihti. (IV. 207)

Mehmed Efendi (Baltaczâde)

(Hac) Müder:.is olup 2 Safer 1208'de

(9 Eylül 1793) vefat etti. Damad Sü-

leyman Aa'dr(^). (IV. 269)

Mehmed Efendi (Bekir Çelebizâ-

de) Bursal Ebâbekir Efendi'nin olu-
dur. Müderris olup Zilhicce 1102'de

(Eylül 1691) vefat etti. (IV. 192)

Melmed Efendi (Benlzâde) Benli

Abdülganî Efendi'nin(-») torunu, Mus-

tafa Efendi'nin oludur. Müderris olup

15 Cemaziyelâhir 1128'de (7 Haziran

1716) vefat etti. (IV. 211; IIL 341) [IV.

211 'de vefat tarihi Muharrem 1128

(Ocak 1716) Olarak verilmitir.]

Mehmed Efendi (Berberzâde) Mü-
derris olup Receb 1019'da (Eylül-

Ekim 1610) vefat etti. (IV. l4l)

Mehmed Efendi (Beyzade) Beyler-

den birinin oludur. Müderris, etb-

bâ-y sultanîden olup reis-i etbba ol-

du. Tebdilen kapcbahk rütbesi ve-

rildi. Sonra 120 akçe ile emekli oldu.

1029'da (1620) vefat eylemitir. Usta

tabiplerden olup tpda eserleri vardr.

(IV. 147)

Mehmed Efendi (Bçk) Babas bç-

kc olduundan böyle lâkapiand.

Müderris ve dersiam oldu. 1095 'de

(1684) vefat etmitir. Fâzldr. (IV.

187)

Mehmed Efendi (Bilurî) Tercüme

odas hulefâsndan olup Âlî Paa'ya

mühürdar olmutu. a'bân 1271 'de

(Nisan-Mays 1855) telgrafhanenin ilk

kuruluunda müdür oldu. 1277'de

(1860/61) ayrld. 3 a^bân 1281'de (1

Ocak 1865) hariciye kâtibi olup Ce-

maziyelâhir 1286'da (Eylül 1869) az-

ledildi. Muharrem 1289'da (Mart

1872) ehremini muavini olup Cema-

ziyelevvel 1290'da (Temmuz 1873)

yine hariciye kâtibi ve Cemaziyelâhir

129rde (Temmuz-Austos 1874)

mahkeme-i ibtidâiye azas olup 17

Zilhicce 1297'de (20 Kasm 1880) ve-

fat etti. Eyüp'de medfundur. (IV. 304)

Mehmed Efendi (Binzâde) Prizren-

lidir. Müderris, Bagdad kads olup 12

Cemaziyele\a^el 1098'de (26 Mart

1687) vefat etti. (IV. 187/88)

Mehmed Efendi (Birgivî) Babas
Balkesir'de bir müderris olup orada

domutur. Müderris ve sonra Kara-

manl eyh Abdurrahman Bayramî'ye

mürid oldu. Lâkin eyhi, tamamen
dersi brakmasna rza vermedi. Vaaz

eylerdi. Hoca Atâullah Efendi Bir-

gi'de yapt medreseyi buna verince
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orada oturdu. Cemaziyelevvel 980'de

(Eylül 1572) vebadan vefat etti. Ya
55'dir. Çok bilgili ve sertti. Ömrünün
sonunda stanbul'a gelip Sokollu

Mehmed Paa'ya nasihat eylemiti.

Ulemâ ile tartmalarma dair risaleleri

olup fetva verdi. Ebûssuûd Efendi, bu

risaleler vakfm iptali ve selefin eserle-

rinin küçültülmesine dair olduundan

hilafma fetva vermitir. Ulemâdan

Behlûzâde "bu riyakâr" demitir.

Eserleri: Hidâye Haiyesi, SadiÂ'§-e-

ridjd. ta'likat, nahvde erh-i Lubb, fe-

râizde metin ve erhi, erh- Muhîa-

sar- Kâfiye, sarfda bir meün, Mak~

sûdz. bir erh, lm-i teaâd'de bir risa-

le, Ta'dil-i Erkân- Salât Risalesi,

mev'izaya müteallik Muhammediye,

Seyf'i Sârim fi Adem-i CevazVl-Men-

kul ve'd-derâhim. Olu Birgivîzâde

Mustafa Efendi' dir(->). Dier olu Faz-

lullahEfendi'dirC-^). (IV. 121)

Mehmed Efendi (Bodur) Bab-
âli'den ilerleyip kethüda kâtibi oldu.

Azilden sonra Rebiyülev\^el 1202'de

(Aralk 1787) süvari mukabelecisi ol-

du. Daha sonra vefat etti. (IV. 267)

Mehmed Efendi (Bolu Naibi) Bur-

saldr. Müderris olup evv^âl 1124'de

(Kasm 1712) vefat etü, (IV. 208)

Mehmed Efendi (Bostanzâde) Su-

dûrdan Bostan Mustafa Efendi 'nin

olu olup 942'de (1535/36) dodu.
Müderris olup am, Bursa ve Edirne

mevleviyetlerini üç sene ayrlmadan

devr ile a'bân 984'de (Kasm 1576)

stanbul kads oldu. a'bân 985 'de

(Ekim-Kasm 1577) Anadolu kazas-

keri, Rebiyülâhr 986'da (Haziran

1578) Rumeli kazaskeri oldu. Safer

989'da (Adart 1581) emekli oldu. Re-

biyülev\^el 990'da (Nisan 1582) Msr
mollas oldu. Ramazan 994'de (Aus-

tos-Eylül 1586) ayrld. Reb\âile\^'^el

995 'de (ubat 1587) ikinci defa Ru-

meli kazaskeri oldu. Cema2iyele\^^el

997'de (Mart-Nisan 1589) eyhülis-

lâm' olup Receb lOOO'de (Mays 1592)

600 akçe ile emekli oldu. Safer

lOOl'de (Kasm 1592) üçüncü defa

Rumeli k^,zaskeri ve e^^âl'de (Tem-

muz 1593) ikinci defa eyhülislâm ol-

du ve Ebûssuûd Efendiye mahsus

olan 650 akçe vazife verildi. 24 a'

bân 1006'da (1 Nisan 1598) vefat etü.

Sehzâdebasrnda medfundur. Alim ve

fâzld. Dilinde tutukluk vard. Hak-

knda ''Lükneti var deme sakn bî-vu-

kuf/Ayrl.naz tatl dilinden hurûf

denmitir. Bir mescid yapt. Olu
Mustafa Efendi'dir(->). Dier olu
Mehmed Efendi'dir. (IV. 133)

Mehmed Efendi (Bostanzâde)

Mehmed Efendi'nin oludur. 972'de

(1564/65) dodu. Müderris, Selanik,

Edirne, vine Selanik, »Bursa, Msr
mollas oldu..a'bân 1013'de (Ocak

l605) stanbul kads oldu. Cemazi-

yelâhir 10l4'de (Ekim-Kasm 1605)

azledildi. Ramazan 1017'de (Aralk

1608) Anadolu kazaskeri olup e\^'âl

1018'de (Ocak I6l0) azledildi. Rama-

zan 1023 de (Ekim I6l4) Rumeli ka-

zaskeri olup senesinde ayrld, Receb

1031'de (Mays l622) ikinci defa Ru-

meli kazaskeri olup Safer 1032 'de

(Aralk 1622) azledildi. Zilhicce 1032'

de (Ekim 1623) üçüncü defa o m^a-
ma nail oldu. Cemaziyelâhir 1033'de

(Mart-Nisan l624) azlolunup 1035'de

(1625/26) vefat etmitir. Kaynpederi

Nianc Boyal Mehmed Paa Ca-

mii'ne defnedildi. Üç dilde air ve

müni ohp esiz takrizleri vardr. jCö-

mert ve tatl dilliydi. Yumuakln-
dan dolay bo vaatlerde bulunurdu.



Olu Mehmed Abdülkerim Efendi ve

damad Kemanke Ali Pasajdr. (V.

151)

Mehmed Efendi (Buzagzâde) Bu-

za Mahmud Efendi'nin(-^) oludur.

Müderris olup 26 Rebiyülevvel

1118'de (8 Temmuz 1706) vefat etti.

Hünerliydi. iJV. 205; IV. 322)

Mehmed Efendi (Bülbü2:âde) Ab-

dullah Efencimin akirdi olduundan
"Bülbülzâde emiri" dendi. Müderris,

Kayseri, Diyarbekir mollas oldu. Ra-

mazan 1049 da (Ocak 1640) vefat et-

ti. Fâzld. (IV. 160)

Mehmed Efendi (Câbîzâde) Câbî

Seyyid Osn.an Efendi'nin oludur.

amldr. 1264'de (1848) Bagdad mol-

las, ev^'âl 1267'de (Austos 1851)

Kudüs payesi, sonra Bagdad Ziraat

Meclisi azas, Muharrem 1276'da

(Austos 18:59) IVlekke payesi ve son-

ra stanbul payesi olarak sonra am'da
yerleti ve emekliye ayrld. 1291

(1874) yilme an sonra orada vefat ey-

lemitir. Alimdi. (IV. 302)

Mehmed Efendi (Celep) Ana\njt

Belgradlsdr. Müderris, dört defa

Bosna ve üç defa Gelibolu ve Kütah-

ya mollas odu. 1024'de (l6l5) vefat

etti. ffetli, :îâlih, salam ahlâklyd.

(IV. 145)

Mehmed Efendi (Celep) Yenibah-

çelidir. Tatll:u>Ti Camii imam ve Ya-

vaça Mektebi muallimiydi. 1109'da

(1697/98) 90 yanda vefat etti. Tera-

vihi hatimle klard. Salih bir zat idi.

(IV. 198)

Mehmed Elendi (Cerrahsâde) Mü-
derris, Erzuam, Bosna, Diyarbekir

ve baka mevleviyetierde bulundu.

Ramazan 1024 'de (Ekim l6l5) vefat

etti. Fakih, g:üzel ahlâk sahibi, kâtip-

di. Sinan Paa vakfiyelerini yaznca

karlnda bunlara art etti. Nahc-
van'da esir olmu, ilim ve adline hür-

meten yaknlaryla braklmtr. Kâ-

zîhan deritirdi, tekrarlardan temiz-

ledi ve baz mecmualar yazd. (IV.

145)

Mehmed Efendi (Cezetizâde) Ge-

libolulu Mahmud Efendimin oludur.

Müderris, 1127'de (1715) zmir mol-

las, Edirne kads olup ll47'de

(1734/35) Medine mollas oldu. Azil-

den sonra 1150'de (1737/38) vefat et-

ti. (IV. 231)

Mehmed Efendi (Çadrczâde)
Müderris olup Receb 1130'da (Hazi-

ran 1718) vefat etti. (IV. 215)

Mehmed Efendi (Çekirdek Çele-

bi) II. Selim'in hocas Atâullah Efen-

dizâde Semseddin Efendimin oAlu-

dur. 980'de (1572) dodu. Müderris

ve 1024'de (I6l5) am mollas olup

Rebiyülâhr 1026 'da (Nisan l6l7) az-

ledildi. Ramazan'da (Eylül) vefat etti.

ffetliydi. Cesaretine güvenip pençe

tutuurdu. (IV. 146)

Mehmed Efendi (Çelebi) Seyyid

Feyzullah Efendimin ogullarmdandr.

Babasnn eyhülislâmlnda müder-

ris, molla olmutur. 11 15 'de (1703)

kardeleriyle Bursa'ya gönderildi.

Il43'de (1730/31) braklp Edirne

mollas, sonra Mekke payesi, 1154'de

(1741) stanbul kads oldu. 11 55 'de

(1742) azledildi. evval 1159'da

(Ekim-Kasm 1746) Anadolu payesi

olup 7 Rebiyülâhr ll6rde (6 Nisan

1748) vefat etti. Karacaahmet'de

medfundur. Olu erif Mehmed
Efendi 1174'de (1760/61) vefat ede-

rek vanma defnedilmitir. (IV. 236/

37)

'
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Mehmed Efendi (Çelebi) (Hac) Lâ-

lelili Mustafa Efendi'nin kardeidir.

Büyük Esma Sultan'a kethüda oldu.

Bu sayede hâcegândan olup piyade

mukabelecisi, 1187'de (1773) çavu-

ba vekili ve bir gün sonra rikâb- hü-

mâyûn kethüdas oldu. 1188 (1774)

balannda azlolundu. 1189'da (1775)

ruznâme-i ev^'C ve 1194'de (1780)

bamuhasebeci, 1196'da (1782) tevkiî

ve darbhane emini, Ziika'de 1197 'de

(Ekim 1783) tekrar nianc, 1199^da

(1785) ruznâme-i e\'^'el, 1200' de

(1786) bamuhasebeci oldu ve

1202^de (1787/88) sultamn vefatiyle

kap çukadar Said Aa ile tevkif olun-

dular Afdan sonra 1203'de (1788/89)

orduya memur olup tercihan surre

eminliini kabul eyledi. Sonra yine

yüksek görevlerde bulunup 1213'de

(1798/99) ikinci defa rikâb- hümâyûn

kethüdas oldu. 15 Zilhicce 12l4'de

(10 Mays 1800) vefat etti. Haydarpa-

a'da medfundur. lerinde gayretli ve

sözü geçer olup bir kusuru kodrali

Mahmud Paa'nm isyanna çiftlik iin-

de sebep olmasdr. (IV. 271/72)

Mehmed Efendi (Çelebi Kad)
Ebû1-Meyâmin Mustafa Efendi'nin

küçük kardeidir. Kad olup defalar-

ca Ankara kads oldu. Cemaziyelâhir

10l5'de (Ekim 1606) vefat etti. Yu-

muak huyluydu. (IV. 140)

Mehmed Efendi (Çelebi eyh)
(Hac) Hasan Dede^nin oludur.

1049'da (1639) Yenibahçe^de dodu.
Katar eyhlerinden Sultan Ahmed Ca-

mii vaizi olup 27 Zilka'de 1128^de (12

Kasm 1716) vefat eyledi. Âlim, fâzl

vakur, edip, heybeüi, ermi saylan-

lardand. Kardei Abdurrahman Efen-

di ^dir(->). Bunun olu Se^Td Meh-

med Efendi(->), bunun olu Abdur-

rahman Efendi^dir(^). Bunlarn hepsi

ilim ve güzel ahlâk sahibi idiler. (IV.

212)

Mehmed Efendi (Çene) psalal Ka-

d Manmud Efendi'nin olu olup

"Edirneli" öhretini ald. Müderris,

Diyarbskir, zmir, Yeniehir mollas

olup 997'de (1589) vefat etmitir. Sert

idi. (IV. 127)

Mehnred Efendi (Çemî) Aydn da

Gegrixle (l?j^^) tacir Hac Süleyman^

m oludur. Tahsilden sonra müderris

ve Ku ;acu Murad Paaya intisapla

ordu kads oldu. Sonra Haleb, Bursa

ve Edime mollas oldu. Receb 1031'

de (M;:ys l622) stanbul kads olup

Rebi^â-lâhir 1032'de (ubat 1623) az-

ledildi. Ayn yln a'bânmda (Hazi-

ran) ikinci defa stanbul kads olup

Zilka^de 1032'de (Eylül l623) azledil-

di. Muharrem 1036'da (Eylül-Ekim

1626) Anadolu payesi olup Rebiyü-

lewel 1037'de (Kasm l627) Salih

Efendi 'ye Anadolu kazaskerlii tevci-

hinde magduruyetini söylemekle

Mekke'ye gitmesi emrolundu. 10 gün

geçince affedilerek Muharrem 104V

de (Austos 1631) Anadolu kazaskeri

oldu. Safer'de (Eylül) Ahîzâde Hüse-

yin Efendi'nin vefat haberiyle Rume-

li kazaskeri olduysa da haberin asl-

szl ortaya çknca makamnda kal-

mtr. Haftasnda azledilerek taraya

gönderildi. Cemaziyelâhir 1044'de

(Kasm-Aralk l634) vefat etmitir.

Âlim '^^e airdir. Evlâdna "Çemîzâ-

de" denmitir. Olu Mehmed Salih

Efendi ve dieri Mustafa Efendi'dir ki,

am mollas olup 19 Cemaziyele\^^el

1059x:a (30 Haziran l649) vefat et-

mitir. Bir olu da Abdürrahim Efen-

di oluo Safer 1065'de (Aralk l654) ve

onun olu Mehmed Aziz Efendi



1093xle (1682) vefat ettiler. Salih

Efencii'nin ogl müderrislerden Meh-

med Emin Efendi 17 Safer 1105''de

(18 Ekim 1693) vefat etti. Bunun o-
lu müderris Abdülhalim Efendi 15 Sa-

fer 1122'de (15 Nisan 1710) vefat etü.

Olu Mekke kads iken vefat eyledi.

Onun olu Mustafa Reid Efendi mü-
derris ve vak'anüvis oldu. a'bân

1184'de (KasuT-Arahk 1770) vefat et-

ti. airdir. am Mollas Mustafa Efen-

di'nin olu Abdülkerim Efendi Haleb

mollas olup Rebiyüle\^'^el llll'de

(Eylül 1699) vefat etti. Safdildi. Bu-

nun olu smail Efendi müderris iken

Cemaziyelevvel 1124'de (Haziran

1712) vebadan vefat etti. Evlâdndan

Said Efendi bevtülmal kâtibi olup di-

lini tutamamasmdan em'danîzâde

ile bir adaya gönderildi. 1184'de

(1770/71) vefat etti. Müftühama-

mrnda medfundur. Bunun olu mü-

derris Mehmec Mes'ûdî Efend, Rebi-

yülâhr 1211'de (Ekim 1796) vefat et-

ti. Bunun olu Süleymaniye müder-

rislerinden Es'ad Mehmed Efendi 7

Zilhicce 1226'ca (23 Aralk 1811) ve-

fat etti. Edirnekaprda medfundur. s-

tanbul pâyeli Ivlehmed Hâlis Efendi,

evlâdmdandr. Çemîzâdelerden ve

Nakibendî meâyihinden Halil Efen-

di 1178'de (1764/65) Bursa'da vefat

etti. Bu evlâddan müderris Mehmed
Emin Efendi 1184'de (1770/71) vefat

etti. Kayalar'da medfundur. (IV. 156/

57) [ÇemîMebmed Efendî'Y^ de ba-

knz. Orada soyuna ilikin bilgiler

farkldr.]

Mehmed Efendi (Çraczâde) Kas-

tamonuludur. I^/lüderris, Eyüp mollas

oldu. Rebiyüle\'"v^el 1077 'de (Eylül

1666) vefat ekledi. ffetli, dindard.

Olu Hüseyin Efendi' dir(-^). (IV. 177)

Mehmed Efendi (Çivizâde) Muh-
yiddin Mehmed Efendimin oludur.

937'de (1530/31) dodu. Müderris,

977'de (1569/70) am ve buradan M-
sr, Bursa ve Edirne mollas olup 6 se-

ne ayrlmad. Buradan 4 Receb 983'

de (9 Ekim 1575) stanbul kads, 21

gün sonra Anadolu kazaskeri ve 985'

de (1577) Rumeli kazaskeri oldu. Sa-

fer 987'de (Nisan 1579) Sokollu Meh-
med Paa'nm arzyla azlolunup bir

aralk Selimiye müderrisi olduysa da

iki ayda istifa etmitir. Safer 989'da

(Mart 1581) ikinci defa Rumeli kazas-

keri olup ayn yln Zilhiccesinde

(Ocak 1582) eyhülislâm oldu. 28 Ce-

maziyelev\^el 995 'de (6 Mays 1587)

vefat eylemitir. Ya 58'dir. Âlim, fâ-

zl, iffedi, dindard. lk defa sadraza-

mn eyhülislâm ziyaretine gelmesi

bunun zamannda balad ki, ziyaret

eden sadrazam, Osman Paa'dr. Fet-

vada bakasn ortak etmemek için f-

kh kitaplarn kartrmada bile yar-

dmc çaltrmazd. Müctehid derece-

sinde hata etmez bir müftüvdü. Baba-

snn doumuna "hayru'l-veled" ve

kendi doumuna 'Innehu hayru'1-ve-

led" tarihtir. Kz Ümmügülsüm Hatun

Çivizâde Mescidi'ni yapp oraya def-

nedilmi tir. Bu mescide Çavuzade
Mustafa Aa minber koydu. (IV. 126)

Mehmed Efendi (Çivizâde) eyhü-
lislâm Mehmed Efendimin oludur.

Müderris ve molla olup e\^^âl 1041'

de (Nisan-Mays l632) stanbul kad-

s oldu ve Rebiyüle\^'el 1042'de (Ey-

lül-Ekim 1632) azledildi. Rebyülev-

vel 1049'da (Temmuz 1639) Anadolu

kazaskeri olup Zilka'de'de (Mart 1640)

azlolundü. Receb 1056'da (Austos

l646) ikinci defa Anadolu kazaskeri

olup evval'd e (Kasm) azledildi.
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e\^^âl 1057'de (Kasm l647) Rumeli

kazaskeri olup Rebiyüle\^^el 1058'de

(Nisan 1648) azledildi. 10 Cemaziye-

lev-^el 106l'de (1 Mays 1651) vefat

etti. Evi civarnda medfundur. Zevki-

ne dükün bir ihtiyard. Olu Atâul-

lah Efendi'dir. (IV. 164/65)

Mehmed Efendi (Çömlekçizâde)

Beikta Mescidi 'nin sahibidir. Çeme
ve mektep Kösem Valide Sultan 'in-

dir. (IV. 136)

Mehmed Efendi (Çukaczâde) Se-

lâniklidir. Müderris, Selanik müftüsü,

sonra Diyarbekir mollas oldu. Cema-

ziyelâhir 103rde (Nisan-Mays 1622)

vefat etti. Âlim ve fâzld. Olu Ab-

dürrahim Efendi 'dir(~»'). (IV. 148)

Mehmed Efendi (Çukaczâde)
Edirneli Ali Efendimin oludur. Mü-

derris, molla, Mekke mollas oldu. a'

bân 1084^de (Kasm l673) vefat etti.

Güzel yaz yazard. Olu brahim

Efendi*dir(-^) (IV. 181)

Mehmed Efendi (Daî) Gelibolulu-

dur. Üçköpmde imamken Halvetî ol-

du. Bir defa Gelibolu aas bunu yol-

da câm- ak ile mest bulup hapset-

mi ve bir aya varmadan aa cümle

adamlaryla vefat etmitir. ehir dn-
da dört saat mahalde bir dada bir

çemeyi mekân edip orada ibadet

ederdi. III . Murad ve III. Mehmed de-

virlerinde defalarca mâbeyn-i hümâ-

^nlna aldrlp inayete mazhar olmu-
tur. badet yeri tamir, ihya ve mescid,

zaviye ve türbe yaplp Üçbalar kö-

>âi temlik edildi. 1020^de (l6ll) vefat

eyledi. Keif ve hal ehliydi. Merkadi

ziyaretgâhtr. (IV. 142/23)

Melmed Efendi (Dal) Divan Hü-

mâynûn kâtiplerinden olup reisülküt-

tab ve sonra yine tezkireci ve ikinci

defa reis oldu. ev\^âl 1001 'de (Tem-

muz 1593) azledildi. 1006 (1597/98)

tarihine doru vefat etmitir. (IV.

133)

Mehmed Bfendi (Damad) Mudur-

nuludur. Müderris olup musahibe Ka-

ziye Hatundu nikahlad. Galata, Bursa

kads olup Cemaziyeevvel 1003'de

(Ocak 1595) stanbul kads oldu. Zil-

hicce'de (Austos 1595) Anadolu ka-

zaskeri, Receb 1004'de (Mart 1596)

Msr kads ve Ramazan'da (Mays)

Rumeli kazaskeri oldu. Zilhicce

1005'de (Temmuz-Austos 1597) azle-

dilerek 10C7'de (1597/98) ikinci defa

Anadolu kazaskeri olup Rebi^njlâhir

1008'de (Eidm-Kasm 1599) azledildi.

Safer 10 11 'de (Temmuz-Austos
l602) ikinci defa Galata kads ve o se-

ne Zilhiccesinde (Mays l603) ikinci

defa Rumeli kazaskeri olup Ramazan

1012'de (ubat 1604) Mekke kads
olunca istifa eyledi. Muharrem 1017'

de (Nisah-Mays 1608) üçüncü defa

Rumeli kazaskeri olup Ramazan'da

(Aralk) azledildi. Cemaziyelâhir

1020'de (Austos l6ll) Rusçuk kazas

arpalk venldi. Cemaziyelâhir 1022'de

(Temmuz-Austos l6l3) vefat etti.

Yaptrd darülhadisde medfundur.

Âlim, kâml, riyadan kaçnr, cömert

ve güzel ..câtipdi. Olu Damadzâde

Abdülbâkî Efendi'dir(->). (IV. l43)

Mehmed Efendi (Damad) Kassam

kâtibi ve müderrisdi. 8 Rebiyülâhir

1139'da (3 Aralk 1726) vefat etti. (IV.

221)

Mehmed Efendi (Dârülkurrâ ey-
hi) Arab e vdâdmdandr. Göçerek Bu-

din'de yerleti. Kraat ilmi öreterek

bu adi kazand. Senelerce oralarda

kalp ya lOOti at halde 1025'de

(I6l6) vefat etti. Fâzl ve ermi say-



lanlardand. Orada "Mehdî'^yim diye

"Boçkay Emir" adyla biri çkarak ma-

nen Budin'i ele geçirmek azminde

bulunup halkta kprdanma balayn-

ca toplanü yerine gelmi, halk azar-

layarak Emir'i balatp kaleye getir-

mi ve yalnz basma büyük bir kar-

khg bastrarak Osmanh topraklar-

nn her köesinde nice sâdk insanla-

rn olduunu göstermitir. (IV. 145)

Mehmed Efendi (Dâvudzâde) Mü-

sâ Paa imam Anmed Efendi'nin o-
ludur. Müderris olup 15 a'bân 1102'

de (14 Mays 1691) vefat etti. (IV. 191)

Mehmed Efendi (Debbazâde)
Yedikule debbaglarmdan eyh Mah-

mud'un oludur. Tahsil görüp sudûr-

dan Zekeriyâzâde zzetî Mehmed
Efendiye damad oldu. Müderris,

molla olup Rebiyülâhr 1085'de

(Temmuz 1674) stanbul kads olup

Cemaziyelevvel 1086 'da (Austos

1675) azledildi. Rebiyülâhir 1090'da

(Mays l679) Anadolu kazaskeri olup

Cemaziyelâhir 1092'de (Haziran-

Temmuz 1681) azledildi. Rebiyülev-

yel 1094'de (Mart 1683) Rumeli paye-

si, 5 Zilhicce 10^)8'de (12 Ekim l687)

Rumeli kazaske.i oldu. 23. günü de

eyhülislâm oldu. 8 Rebiyülâhir 1099'

da (11 ubat l6&8) ayrld. 19 gün ge-

çince ayn 27. günü (1 Mart 1688)

ikinci defa eyhülislâm oldu. Rama-

zan 11 01 'de (Haziran 1690) azledile-

rek Kayseri, sonra Konya arpal ve-

rildi. 15 Receb lll4'de (5 Aralk

1702) vefat etti. Eâzl fasîh, beli, faz-

la cömertti. Altay Camii 'ni yapt. Na-

hivde telifi, kita]:)lann hamiinde tah-

rirat vardr. Küçük kardei Ahmed
Efendi 'dir(-^). Olu da Ahmed Efen-

di'dir(-^). Evlâcmdan biri de Salih

Mehmed Efendi; dir(-+). Bunun olu

Ahmed Efendi 'dir(-^). Torunlarndan

Nu'man Efendi(-^) ile Ömer Efen-

di(-») vardr. Nu'man Efendi'nin olu
erif Mehmed Efendi'dir(^). (IV.

201/02)

Mehmed Efendi (Dede Efendi)

Hz. emseddn Tebriz! torunlarndan

olup eyhülislâm Seyyid Feyzullah

Efendi'ye damad oldu. Müderris,

molla ve 1112=de (1700/01) stanbul

kads olup 1113'de (1701/02) azle-

dildi. 1115 balarnda (1703 ortalar)

Rumeli kazaskeri oldu. Rebiyüle\^'^el

1115'de (Temmuz-Austos 1703) az-

ledildi ve Bursa'ya sürüldü. Sonra

orada Çelebi Mehmed medresesi ih-

san buyuruldu. Il43'de (1730/31) af-

fedilerek stanbul'a gelmesinde ser-

best brakld. Kendisi Bursa'da Sulta-

niye Medresesi 'ni isteyerek emeklilii

seçti. Il47'de (1734/35) Bursa'da ve-

fat edip Oruçbey kokainde türbesine

defnedildi. Türbe 1206'da (1791/92)

yanmtr. Alim ve fâzld. Dede Mev-

lidi bunundur. Damad Mehmed
Efendi'dir(-^). (IV. 229)

Mehmed Efendi (Dersiam Çelebi)

Bâlî Paa Camii eyhi Ali Efendi'nin

olu olup katar eyhleri içinde Fâtih

Camii vaizi oldu. Safer 1095 'de

(Ocak-ubat l684) vefat etti. Ulemâ-

dan ve âbid bir adamd. (IV. 187)

Mehmed Efendi (Dervi) Hintlidir.

1159'da (1746) vefat etti. Hattatd.

(IV. 236)

Mehmed Efendi (Dizdarzâde) Tr-

halaladr. Müderris ve Nakibendî ol-

du. 994'de (1586) Edirne'de Selimiye

Camii vaizi olup sonra azl ve tefti

edildi ve tekrar oraya vaiz oldu. Mu-

harrem lOOS^de (Austos 1599) vefat

etti. Âlim ve fâzldr. (IV. 134/35)
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Mehmed Efendi (Dokjz) Bursal-

dr. Müderris iken 1004'de (1595/96)

Erzurum kads oldu. 1005 'de (1596/

97) vefat etti. Güzel hal sahibiydi.

Olu eyhî Mehmed Efendi"dir(-^).

Dier olu Abdülvehhâb Efendi'dir.

(IV. 132)

Mehmed Efendi (Dursunzâde)

Abdûlbâkî Efendî'nin(-^) oludur.

Müderris olup 1012'"de (1603/04) ve-

fat etti. Temiz, soylu, iyi huyluydu.

(III. 295)

Mehmed Efendi (Dursunzâde) Ka-

ramanldr. Müderris ve 5 sene Konya

mollas oldu. Azledilmi olarak

1039'da (1629/30) vefat etti. Seri hü-

küm verirdi ve fakihdi. (IV. 154)

Mehmed Efendi (Dülgerzâde) De-

desi Dülger Mehmed, Konya'dan ge-

lip Saraçhanemde bir mescid yapt ve

burada ikamet eyledi. Babas Meh-

med, Üsküp'e gidip orada bir mescid

yapmtr. Bu arada okuyup müder-

ris, Sahn müderrisi oldu. Rebi^âilâhir

969^da (Aralk 1561) Badad kads
olup Muharrem 974'de (Temmuz-

Austos 1566) emekli oldu. 977'de

(1569/70) vefat etti. E^âip'de medfun-

dur. Âlim, fâzl, kerimdi. Türkçe ve

Arapçada air ve hattatd. Tefsir-i

Ebûssuûd, Telvîh, Dürer u Gurefi

hattyla yazmtr. Dedesinin camii

külâhmm yand haftasnda vefat

garibedendir. (IV. 119)

Mehmed Efendi (Dülgerzâde) Ye-

niçeri beytülmal kâtibi olup hâcegân-

dan idi. 1170=de (1756/57) A^efat etti.

Eyüp'de medfundur. (IV. 242)

Mehmed Efendi (Ebezâde) Maliye-

den yetiip Erzurum, Trabzon ve M-
srca defterdar oldu. 1004^de (1595/'

96) stanbul'da vebadan vefat etti.

Kocamustafapaa'da medfundur. (IV.

132)

Mehmed Efendi (Ebezâde) stan-

bulludur. Esnaftan birinin oludur.

Müderris. Manisa'ya müftü oldu. 1042'

de (1632/33) vefat etmitir. Dindar,

salih, âlimdi. (IV. 155)

Mehmed Efendi (Ebezâde) Müder-

ris, molla olup 1092^de (l681) vefat

etti. (IV. 184)

Mehmed Efendi (Ebû Abdullah)

Semerkandldr. Hâcegân- Naki-

bendîyeden olup lll6'da (1704/05)

vefat ederek Karacaahmet'e defnedil-

di. (IV. 204)

Mehmed Efendi (Ebû shakzâde)
Atâulah Ahmed Efendi'nin(->) olu-

dur. Müderris olup 1202^de (1787/88)

vefat etti. (III. 478)

Mehmed Efendi (Ebûssuûd tabii)

Ebüssuûdzâdelere muallim olmasn-

dan dolay böyle lâkapland. Rama-

zan 106:/de (Temmuz 1655) vefat et-

ti. (IV. 167)

Mehmed Efendi (Ebûssuûdzâde)

Ebûssuûd Efendi"nin olu Mustafa

Efendi'nin oludur. 997'de (1589)

dodu. 1019'da (l6lO) Kuyucu Mu-

rad Paa Medresesi'ne ilk müderris

oldu. Scnra Selanik ve 4 sene müd-

dette Bursa mollas olduktan sonra

üç sene bota kald. Zilka'de 1046'da

(Nisan 1637) birden Rumeli kazaske-

ri oldu ve Badad seferine gitti. ev-
val 1048'de (ubat l639) hastalanp

Diyarbe'.dr'de kalm ve o sene Zil-

ka^desinde (Mart 1639) vefat etmitir.

Lütuf ve kerem sahibi, zekî, fasih, be-

li ve fâzld. (IV. I6O)

Mehmed Efendi (Ekmekçizâde)

Se>Tid A. Efendimin oludur. Mü-

derris o:up Muharrem 1113'de (Hazi-

ran 170:) vefat etti. (ÎV. 200)



Mehmed Efendi CSmir Aazâde)
Müderris, Bursa, n40xla (1727/28)

Mekke mollas oldu. Azledilmi ola-

rak ll44'de (1731/32) vefat eyledi.

(IV. 225)

Mehmed Efendi (Emrullahzâde)

Kütahyal Emrullah Efendi'nin(-^)

oludur. Müderris, am ve Filibe

mollas oldu. Zilhicce 1060'da (Aralk

1650) vefat etti. (IV. 164; I. 400)

Mehmed Efendi (Ermeni) Yükse-

lerek odun emini ve kasapba olup

1099''da (1688) azl ve tevkif edildi.

1102'de (1690/91) orduya celbolun-

du. 1105'de (1693/9^0 ikinci defa ça-

\'uba olup az müddette azledildi

ve vefat etti. (IV. 195)

Mehmed Efendi (Es'adzâde) (Sey-

yid) Said Mehmed Efendi'nin(--^) o-
ludur. Müderris olup 9 Rebiyülâhir

1109^da (25 Ekim l697) vefat etti. (III.

27)

Mehmed Efendi Esirî) Erdebilî

imam Abdühalim Efendi'nin oludur.

Bursa'da yerleti. Müderris ve Yahya

Efendi'nin eyhülislamlnda fetva

emini oldu. 1054'de (1644) Mekke ka-

ds oldu. Denizden giderken Sünbül

Aa ile birlikte Maltallara esir oldular.

Kurtulduktan sonra 1059'da (1649)

Msr kads oldu. 1064'de (1654) azle-

dilmi iken Ebû Said Efendi âkirdle-

rinden olduundan Bozcaada'ya sü-

lildü. 106
5
'de (l655) affolup ev^'^âl

1066'da (Austos 1656) stanbul kad-

s oldu. Receb 1067 de (Nisan-Mays

1657) ayrld. a'bâr. 1068'de (Mays

1658) Anadolu kazaskeri oldu. Cema-

ziyelâhir 1069'da (Mat 1659) eyhü-

lislâm oldu. Cemaziyelâhir 1072'de

(Ocak-ubat l662) azl ve sürgün edil-

di. 1082'de (1671/72) affedildi ve hac-

ca gitti. 22 Safer 1092'de (13 Mart

1681) vefat etti. Fkh çok iyi bilirdi.

Köpnalü Mehmed Paa için vefatnda,

olu padiahn huzurunda iken "sef-

fâk" (kan dökücü) demi, Fâzl Ah-

med Paa da "Siz fet^-^â vermez miydi-

niz?'' deyince ''Korkar dim" demi.

''Cenâb- Hak'dan korkmaz mydnz?"
cevabn alnca susmu ve bu sebep-

ten fet\-â hizmetinden azlolunmutur.

Kardei sudûrdan Ali Efendi' dir. (IV.

184)

Mehmed Efendi (EvÜya) Amasyal

Ca'fer b. lyas'm oludur. Kraati ta-

mam ederek bir mescid imam ol-

muken 1025'de (I6l6) imam- sulta-

nî oldu ve aralksz dört padiaha hiz-

met etti. 1044'de (1634/35) hastala-

np Zilka'de lÛ44"de (Nisan-Mays

1635) vefat etti. na eyledii mesci-

dinde medfundur. Asrnn eyhülkur-

râs olup hüsn-i hal ile mehur, yu-

muak huylu, efkatli ve ermi say-

lanlardandr. (IV. 158)

Mehmed Efendi (Evliya) Sinoplu-

dur. Müderris, molla oldu. e\'A'âl

1103 'de (Haziran-Temmuz 1692) s-

tanbul kads olup a'bân 1104'de

(Nisan 1693) azille Anadolu payesi

oldu. Cemaziyelev\^el 1108'de (Ocak

1697) ayrld. I6 Ramazan lll4'de (3

ubat 1703) vefat etti. E^âîp'de med-
fundur. Debdebe sahibi olup övül-

mü vâsflar vard. Olu Mehmed
Efendi 'dir(—^). Dier olu Fâizî Ali

Efendi 'dir(-^). Torunlarndan biri Ha-

c Ahmed Efendi 'dir(-^). (IV. 202)

Mehmed Efendi CEvliya2âde) Ea li~

ya Mehmed Efendi min(-^) oludur.

Müderris olup a'bân 1115'de (Aralk

1703) vefat eyledi. Olu Abdurrah-

man Efendi 'dir(-^). (IV. 202)

Mehmed Efendi (Eyyûbî) Kalem-

den yetierek hâcegândan oldu.
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n44'de (1731/32) baruthane nâzn,

ll46'da (1733/34) mevkufatî, sonra

matbah emini olup 1 1 5 1 'de

(1738/39) vefat etti. Eyüp'de medfun-
dur. (IV. 232)

Mehmed Efendi (Eyyûbzâde) Ak-
ehirlidir. Müderris olup Cemaziyev-

vel 1108'de (Arakla l696) vefat etti.

(IV. 197)

Mehmed Efendi (Eyyûbzâde) s-

tanbulludur. Müderris olup 15 Cema-
ziyelâhir 1128'de (6 Haziran 1716)

vefat etti. Âlim, kâtip, tarihçidir. (IV.

211)

Melmed Efendi (Ezhârî MoUa Çe-

lebi) Hubba Mollas lâkapl Mehmed
Vusûlî Efendimin(~+) torunu, emsed-
din Efendi'nin(->) oludur. Müderris

ve Mekke mollas olup Cemaziyelâhir

1060'da (Haziran 1650) vefat etti. Çi-

996 çege merak olduundan ''Ezhârî

Molla Çelebi'' denirdi. '"'Molla Çelebi

Lâlesi" onun adyla anlr. Olu Mus-

tafa Efendi'dir(-^). (IV. 164; IV. 128)

Mehmed Efendi (Fenarîzâde) Yu-

suf Efendi'nin oludur. Müderris ve

Rusçuk mollas olup 1020'de (l6ll)

vefat etti. Yumuak huylu, fâzl ve

safçaydi. (IV. 142; IV. 654)

Mehmed Efendi (Fenarîzâde) ey-
hî Mehmed Efendi'nin oludur. Mü-
derris, molla olup Ramazan 1098'de

(Austos 1687) stanbul kads olarak

Zilhiccemde (Kasm) azledildi. Zilka'de

llOO'de (Agustos-Eylül 1689) Anadolu

payesi olup e\^'^âl 1105'de (Nisan

1694) Anadolu kazaskeri olmu ve

Zilhiccemde (Haziran) Rumeli payesi

olup Cemaziyele\a^el 1106'da (Aralk

1694-Ocak 1695) nakibüleraflk ilâve

edildi. O sene a'bânmda (Mart-Nisan

1695) iki görevden de azledildi. Rebi-

yülev^^el 1108'de (Ekim I696) vefat et-

ti. HosohDet, güzel ahlâklyd. Olu
Lâtif Efendi^dir(-^). (IV. 196/97)

Mehmed Efendi (Ferhâd Paa
eyhi) stanbulludur. Ramazan Efen-

dimin müridiydi. Ondan bir kimse

sonunu ve gizli ilerini sorsa buna
gönderirdi. Ferhâd Aa, akbetini so-

runca yeniçeri aas, damad ve vezir

olacan söyler. Bu hal vâki olunca

Ferhâd Paa da Yedikule'de tekke

yapp bunu iskân etti. 975'de (1567/

()S) vefat etti. Ümmî ve keif sahibiy-

di. (IV. 118)

Mehmed Efendi (Fkh) Müderris

ve fer\^^â emini olup Galata ve zmir
mevleviyederinde bulunup bu sene-

lerde (1730'lar) vefat etmitir. Fakih-

di. (ÎV. 229)

Mehmed Efendi (Fndk) Kasmpa-
ahdr. Müderris, Belgrad mollas
olup Zilka'de 1119'da (Ocak 1708)

vefat etti. Piyâlepaa'da medfundur.

(IV. 206/0'0

Mehmed Efendi (Gazâlîzâde) Ab-

dullah Efendimin kznn oludur.
Müderris, 1009'da (I6OO/OI) Selanik

müftüsü, sonra Erzurum ve Mara
mollas olcu. 1 Receb 10l4'de (12 Ka-

sm 1605) vefat etti. Arif, yomuak
huyluydu. (IV. 139)

Mehmed Efendi (Geylânî) Bahçe-

kap'daki Bursal Tekkesi'nin bânîsi-

dir. Kendirliyle kardei Hâlî Ali Efendi

orada defr olunmulardr. mamlk ve

eyhlik evlâdna geçmitir. (IV. 125)

Mehmed Efendi (Geyvelizâde)

Müderris iken 1156'da (1743) vefat

etti. Kardei eyh Lutfullah Efendi de

ll69'da (1755/56) vefat eyledi. Edir-

nekapfda medfunduriar. (III. 282)

Mehmed Efendi (Gülzemanîzâde)
Müderris clup e\^^âl 1219'da (Ocak



1805) vefat etti. Aile mezarlgmda
medfundur. (V. 273)

Mehmed Efendi (Gümüayakzâ-
de) Gümüayak. Ali Efendi'nin toru-

nudur. Müderris, Kütahya mollas
olup azledilmi fOarak Cemaziyelâhir

1104'de (ubat 1693) vefat etti. Pr ve

hosohbetti. (IV, 194)

Mehmed Efendi (Gürgür) Karahi-

sar- arkîlidir. Yusuf'un oludur.
Müderris, Sofya, Manisa, Medine
mollas oldu. 20 Safer 112rde (1 Ma-
ys 1709) vefat etti. Çok sertti. (IV.

207)

Mehmed Efendi (Güzelce) Müder-
ris olup 995 'de (1587) vefat etmitir.

Fâzld. (IV. 125)

Mehmed Efendi (Hâbilzâde) Hâbil

Efendi'nin(-^) oludur. Diyarbekir

mollas olup azledilmi olarak Bur-

saya geldiinde 1049'da (1639/40)

aniden vefat etmitir. Olu Ömer
Efendi, torunu Hâbil Efendi 'dir(-f).

(IV. 160; IV. 621)

Mehmed Efendi (Hac) Defterdar-

lklarda gezmi ve nihayet Bender
defterdar olmutu. 1132'de (1720)

vefat edip Haydarpaa'ya defnedildi.

(IV. 216)

Mehmed Efendi (Hac) Altml
müderrisi olup ll45'de (1732/33) ve-

fat edip Eyüp'e defnedildi. (IV. 227)

Mehmed Efendi (Hac) Atinal Os-

man Efendi'nin oludur. Hâcegân-
dan ve ricalden oldu. 11 45 'de

(1732/33) vefat etmitir. Eyüp 'de

medfundur. Cezerî Kasm Paa Mes-

cidi'ne minber koydu. (IV. 225)

Melmed Efendi (Hac) stanbullu-

dur. Süleymaniye hatibi iken III. Ah-
med devri balarnda imam- ewei-i

sultam olarak müderris, molla ve

1119'da (1707) stanbul kads oldu.

1120'de (1708) kadlktan ve 1122'de

(1710) imamlktan ayrld. Cemaziye-
lev\^el ll43'de (Kasm 1730) Anadolu
payesi verildi. Il49'da (1736/37) ve-

fat eyledi. I. Ahmed türbesi bahçesi-

ne defnedildi. Tarakçlar'da Dâye Ha-
tun Mescidi'ne minber koydu. Olu
Atf Mehmed Emin Efendi'ye "îmam-
zâde" dendi. (IV. 230)

Mehmed Efendi (Hac) Çavular
kâtibi olup 1152'de (1739/40) vefat

ederek Topkap'ya defnedilmitir.

(IV. 233)

Mehmed Efendi (Hac) Hâcegân-
dan olarak haraç kesadar oldu. 1152'

de (1739/40) vefat ederek Vefa Tür-

besi civarna defnedildi. (IV. 233)

Mehmed Efendi (Hac) Niksarî

Mahmud Efendi'nin oludur. Selâm
halifelerinden kâmil bir eyh olup

1153'de (1740) vefat ederek eyhi ya-

nma defnedilmitir. (IV. 233)

Mehmed Efendi (Hac) eyhülis-

lam Mustafa Efendimin (v. 1158/

1745)(->) kethüdas olup 1154'de

(1741) vefat etti. Sinan Paa Medrese-

si'nde defnedildi. (IV. 428/29)

Mehmed Efendi (Hac) Konyaldr.
Dârüssaâde aas imam olup 6 Safer

1161 'de (6 ubat 1748) imam- sân
oldu. a'bân ll65'de (Haziran-Tem-

muz 1752) zmir'e gönderilip Manisa

mevleviyeti verilmitir. Sonra vefat

etti. (IV. 238)

Mehmed Efendi (Hac) eyhülis-

lâm Lâdikli Mehmed Efendi'nin hs-
mdr. Müderris ve 1138'de (1725/26)

Bursa mollas oldu. I. Mahmud devri

(1/30-1754) balarnda vefat eyledi.

(IV. 225)

Mehmed Efendi (Hac) Yeniçeridir.

Ocaktan yükselerek sekbanba olup
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ll67'de (1753/54) vefat etti. Topka-

prca medfundur. (IV. 239)

Mehmed Efendi (Hac) Avlonya

halifeliinden e\^-âl llöO'da (Ekim

1747) stanbul mukataacs ve sonra

tezkire-i e\^-^el olarak 1171'de (1757/

58) vefat eyledi. Üsküdar'da Yeni Va-

lide Camii'nde medfundur. (IV. 244)

Mehmed Efendi (Hac) amldr.
Hâdim-i Hazret-i Nebevi olup Cema-

ziyelâhir 1175'de (Ocak 1762) vefat

ederek Karacaahmet'e defnedildi. Er-

mi saylanlardand. (IV. 246)

Mehmed Efendi (Hac) Bosnaldr.

Nigdeli imam ve müderris olup

1184^de (1770/71) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. (IV. 253)

Mehmed Efendi (Hac) Çanakkale-

lidir. 1176'da (1762/63) eyh Murad

Tekkesi eyhi olup 1198'de'(1784)

vefat etti.^IV. 261)

Mehmed Efendi (Hac) Sadrazam

hazine kâtibi olup 1192'de (1778) hâ-

cegânhkla küçük ruznâmceci oldu.

Sonra hizmetleri devrederek 1200'de

(1786) vefat etti. Edirnekapr"da med-

fundur. (IV. 262)'

Melmed Efendi (Hac) Aydm-Gü-

zelhisarl olup Bursa'da münzevî idi.

1203'de (1788/89) vefat edip Bur-

sa 'da Mevlevihane karsnda defne-

dildi. Ermi saylanlardandr. (IV.

265)

Mehmed Efendi (Hac) Diviklidir.

Enderun'dan yetime olup iki defa

dârüssaâde aas yazcs olup 1198'

de (1784) azledilmi, 1199^da (1785)

hâcelikle Haremeyn muhasebecisi,

1202'de (1787/88) masraf- ehriyâl

sonra ehremini, 1203xie (1788/89)

Anadolu muhasebecisi ve 1205xie

(1790/91) üçüncü defa dârüssaâde

aas yazcs olup 1208'de (1793/94)

azledilmitir. 15 Cemaziyelâhir 1210'

da (27 Arslk 1795) vefat etti. Selimi-

ye'de medfundur. (IV. 269)

Mehmed Efendi (Hac) Kad olup

Karabeyzâde Hac Kâmil Mehmed
Efendi'ninC-^) kethüdâsyd. 1223'de

(1808) ve^^at edip Eyüp'e defnedil-

mitir. (IV 68)

Mehmed Efendi (Hac) Ricalden

Abdülkerim Efendimin damaddr.
Kalemdan yeüip 1199'da (1785) ka-

le tezkirecilii ile hâcegândan oldu.

1209'da (1794/95) mevkufatî, 1213'

de (1798/09) tevkiî ve 12l6'da (1801/

02) Msr defterdar oldu. Döndükten

sonra muhasebe- i evvel, 1222'de

(1807) ruzname-i e\^^el vekili, 1223'

de (1808) yeniçeri kâtibi ve 1224'de

(1809) defterdar- kk- sâlis oldu. 17

Cemaziyelevvel 1225'de (20 Haziran

1810) vefat etti. Mahmutpaa'da
medfundur. Olu Atâuilah Mehmed
Efendi'dir. (IV. 276/77)

Mehmed Efendi (Hac) Haremeyn

tercüman olup 1242'de (1826/27)

vefat etü. (IV. 286)

Mehmed Efendi (Hac) Geduslu-

dur. Müderris, molla olup sonra fetva

emini, Mekke ve stanbul payesi ol-

du. 1248'de (1832/33) Anadolu paye-

si olup 1252'de (1836/37) Anadolu

kazaskeri oldu. 27 Ramazan 1253'de

(25 Aralr.^ 1837) vefat etti. Murad

Molla Tekkesi'nde medfundur. Hayr

sahibi ve fâzld. Yeeni Srrî Halil

Efendi'dir(~^). (IV. 289)

Mehmed Efendi (Hac) Konyaldr.

Dersiam 3up Sultan Ahmed medre-

sesiyle emekli oldu. 19 Zilka'de

1254'de (3 ubat 1839) vefat etti. Fâ-

zld. (IV. 289)



Mehmed Efendi (Hac) Muad Mol-

la Tekkesi eyli olup 1208=de (1793/

94) vefat eyleci. Tekkeye defnedildi.

Sonra Hasan Efendi ve Mehmed
Efendi eyh oJdular. kisi dahi azlo-

lundugundan bir müddet Hüseyin

Efendi eyh oldu. Bunun ardmdan

Mehmed Sa'deddin Efendi eyh olup

1248'de (1832/33) ve sonra Mehmed
Es'ad Efendi eyh olup 1260^da

(1844) vefat eylemilerdir. (IV. 269)

Mehmed Efer di (Hac) Ömer Yese-

vî'nin torunu Resûlzâde Ahmed Efen-

di'nin torunlarmdandr. Kadiri eyhle-

rinin büyüklerindendir. 5 Rebi^oilâhir

1285'de (26 Temmuz 1868) vefat etti.

Edirnekapfda medfundur. (IV. 298)

Mehmed Efendi (Hac) Sahhaf Re-

sul Efendi'nin oludur. MeA^âlîdendir.

(IV. 216)

Mehmed Efendi (Hac) Tenbelier

Mescid'nin bânîsidir. Minberini zu-

âmadan Mehmed Efendi koydu ki,

kabri oradadr. (IV. 136)

Mehmed Efendi (Hac) Tunusba
ve Tülbentçi mescidlerinin bânîsidir.

Yüre kalesinde hamam sahibidir.

(IV. 136)

Mehmed Efendi (Hac Bektaî)

1054'de (1644) yeniçeri kâtibi olup

1055'de (1645: azledilmitir. (IV. 161)

Mehmed Efendi (Hac Hasanzâde)

Hzr ah Efendimin oludur. Müder-

ris olup Safer 976 'da (Austos 1568)

Medine ve Receb 977'de (Aralk 1569)

Mekke kads olduundan "Kadi1-Ha-

remeyn" dendi. Kendinden önce kim-

se buna nail olamamtr. Zilhicce

979'da (Nisan-Mays 1572) vefat et-

mitir. Arafat suyunun Ivlekke'ye ula-

t gün vefat emitir. Fâzl vakur,

ho, heybeüiydi. (IV. 120)

Mehmed Efendi (Hac Mûsâzâde)

stanbullu Mûsâ Efendi'nin oludur.

Kalemden yetiip Anadolu muhase-

becisi, ewâl ll48'de (ubat-Mart

1736) sipah kâtibi olup senelerce kal-

d. 1157'de (1744) kk- e^^'^el defter-

dar, ewâl 1158'de (Kasm 1745) ba-

muhasebeci, e\^^âl 1160'da (Ekim

1747) Anadolu muhasebecisi oldu.

Il66'da (1753) süvari mukabelecisi

ve Se\a^âl ll68'de (Temmuz 1755)

ikinci defa süvari mukabelecisi oldu.

5 Zilhicce 117rde (10 Austos 1758)

vefat etti. Üsküdar'da nadiye'de

medfundur. (IV. 243)

Mehmed Efendi (Hac Yahyâzâ-

de) Müderris ve kassam olup 9 Zil-

ka'de 1238'de (18 Temmuz 1823) ve-

fat etti. (IV. 284/85)

Mehmed Efendi (Hâdîzâde) Ab-

dülhâdî Efendi'nin oludur. Müder-

ris, Filibe mollas oldu. 1146 (1733/

34) tarihlerinde vefat etti. (IV. 228)

Mehmed Efendi (Hâdmî) Hadim

müftüsü olup ll69'da (1755/56) vefat

etti. Fâzld. Risâle-i Mantki vardr.

Oullan stanbul'a gelmilerdir. (IV.

240)

Mehmed Efendi (Haffafzâde) Üs-

küdarldr. Ahmed Efendi'nin olu-

dur. Müderris olup Receb ll42'de

(Ocak-ubat 1730) vefat eylemitir.

(I. 123)

Mehmed Efendi (Hafz) Kastamo-

nuludur. Sesinin güzelliinden ey-

hülislâmlarn hizmetinde ve nâiblik-

iercie bulundu. Cema2yele\^^el 1069'

da (ubat 1659) inam- ehriyârî ve

stanbul payesi ve e\^^âl 1073'de

(Mays 1663) Anadolu kazaskeri olup

Cemaziyele\^'el 1076 'da (Kasm l665)

azledildi. Receb 1080'de (Aralk
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1669) ikinci defa Anadolu kazaskeri

olup Receb 1082'de (Kasm l671) ay-

rld. Receb 1083'de (Kasm 1672) ve-

fat etti. htiaml, lutûf ve kerem sahi-

biydi. (IV. 180)

Mehmed Efendi (Hafz) Dersiam

ve müderrislerin büyüklerinden olup

Receb 1153'de (Eylül-Ekim 1740) ve-

fat etti. Beyolu Mezarl'nda med-

fundur. (IV. 233)

Mehmed Efendi (Hafz) Hocazâde

tilmizlerinden olup ll62'de (1749)

vefat etmitir. Hattatdr. (IV. 237)

Mehmed Efendi (Hafz) Hane-i

hassadan çkp müderris oldu. 2 Re-

biyülev^^el 1178'de (30 Austos 1764)

vefat etti. Haydarpaa'ya defnedildi.

(IV. 247)

Mehmed Efendi (Hafz) Müderris ve

1181'de (1767/68) Diyarbekir mollas

oldu. Sonra vefat etmitir. (IV. 251)

Melmed Efendi (Hafz) Terzi Hü-

seyin Aga'nn(->) yeenidir. Hattat

olup 1181'de (1767/68) vefat etti. Hi-

sar'da defnedilmitir. (II. 212)

Mehmed Efendi (Hafz) Kalecikli-

dir. Bamuhasebe kesedar olup 1193'

de (1779) vefat etti. Hayr eseri sahi-

bidir. (IV. 259)

Mehmed Efendi (Hafz) Yüksele-

rek sebzehane kâtibi olup hâcegân-

dan oldu. 1204'de (1789/90) vefat

edip Haydarpaaya defnedildi. (IV.

266)

Mehmed Efendi (Hafz) Râid

Mehmed Efendi" nin(-^) kethüdas

olup 16 Ramazan 1215'de (31 Ocak

1801) vefat etti. Mahmud Paa Camii

Mezarlrna defnedildi. (L 351)

Mehmed Efendi (Hafz) Zeytunlu-

dur. Müderris, Ramazan 1249'da

(Ocak 1834) Selanik kads olup 7 Ra-

mazan 1255^de (14 Kasm 1839) vefat

etti. (IV. 289/90)

Mehmed Efendi (Hafz) Bursaldr.

Rauf l'aa imam olduundan müder-

ris ve 1260'da (1844) zmir mollas ol-

du. Daha sonra vefat etti. (IV. 291)

Mehmed Efendi (Hafz) (Çahk da-

mad) Acemden gelip müderris ol-

du. Zilhicce 1102'de (Eylül l691) ve-

fat et:i. Olu Hâfzzâde Salih Meh-

med Efendi'dir(->). (IV. 191/92)

Mehmed Efendi (Hafz) (Hac)

Mâbeyn-i hümâyûn mam olup Ce-

mazh^ele\^-^el 1266'da (Mart-Nisan

1850) Selanik mollas olup 1274'de

(1857/58) Edirne ve Muharrem 1279'

da (Temmuz 1862) Mekke mollas ol-

du. Sonra vefat etmitir. (IV. 296)

Mehmed Efendi (Hafz) (Hac)
Beypazarldr. Süleymaniye dersiam

ve müderrislerinden olup 12 Receb

1295'de (12 Temmuz 1878) vefat etti.

Üsküdar'da medfundur. (IV. 303/04)

Mehmed Efendi (Hafz) (Kitabîzâ-

de) Müderris olup 1199'da (1785) ve-

fat etti.. Selimiye'de medfundur. (IV.

261)

Mehmed Efendi (Hafz) (Nalinîzâ-

de) (;Hac) Müderris, Yeniehr-i Fe-

nâr mollas olup Ramazan 1187'de

(Kasm-Aralk 1773) Edirne mollas

oldu. 25 Rebi}mlewel 1190'da (14

Mays 1776) vefat etti. Tersane ardn-

da medfundur. (IV. 256)

Mehmed Efendi (Hafz Post) stan-

bulludur. mam olu olup hâcegân-

dan ve kagd- bîrûn emini oldu.

1105"de (1693/94) vefat etü. Mûsikî-

de esiz ve airdi. (IV. 194)

Mehmed Efendi (Hafz) (Seyyid)

Yeniehirlidir. Enderun'dan yetierek



hazine-i hümâyan kethüdas oldu. 9

a^bân 1182'de (19 Aralk 1768) vefat

etti. ehzâdebarnda medfundur.

(IV. 251)

Mehmed Efendi (Hafz) (Süpürge-

czâde) Süleynaniye müderrisi iken

12l6'da (1801/02) vefat etti. Hattatd.

(IV. 273)

Mehmed Efer di (Hâfzzâde) Tacir

Abdülhâfz'm oludur. Caml-i Kebir

vaizi iken bu senelerde (l640'lar) ve-

fat etti. Hafz, müfessir, mukarrirdi.

Yerine Müezziazâde Ahmed Efendi

geçmitir. (IV. ''6Ö)

Mehmed Efen di (Hamalzâde) Ah-

med Efendi'nir:. oludur. stanbullu-

dur. Usta tabip di. 1056'*da (1646) re-

is-i etbba oldu. Safer 1057'de (Mart

1647) azledildi ve Rebi)njlev\^erde

(Nisan) ikinci cefa atand. Cemaziye-

le\^^erde (Hazi::an 1647) azledilip 17.

gün üçüncü defa atand. a'bân'da

(Eylül) azledilip ev\'ârde (Kasm)
dördüncü defa ve 6. günde azledilip

Receb 1058'de (Temmuz-Aastos
1648) beinci defa atand. 9 ayda 4

defa azledilip atanmtr. Bu defa

uzam ve Se\'^ âl 1066 'da (Temmuz-
Austos 1656) vefat etmitir. Olu
Mes'ud Efendi ye(-+) "Hekimbazâ-
de" denmiti. (IV. l69)

Mehmed Efendi (Hamdîzâde) Ba-

bas eyhdir. Müderris ve Medine pâ-

yesiyle Yeniehr-i Fenâr mollas ol-

du. Sroz'da Ramazan 1062'de (Aus-
tos 1652) vefat etmitir. (IV. l65)

Mehmefl Efendi (Hammamî) Mü-
derris olup ll40'da (1727/28) Üskü-

dar mollas oldu. I. Mahmud devri

(1730-1754) balarnda vefat eyledi.

(IV. 225)

Mehmed Efendi (Hammamîzâde)
Hamamc îsma;l Aga'nm olu, Ham-

mamîzâde Abdülkayyûm Efendi'

nin(-^) kardeidir. 1145'de (1732/33)

vefat edip Edirnekapfya defnedildi.

(III. 351)

Mehmed Efendi (Hanmzâde) Ka-

lemden yükselerek hâcegânlkla si-

pahiler kâtibi, 1159'da (1746) silah-

dar kâtibi, evval ll6l'de (Ekim

1748) sipahiler kâtibi, sonra ehremi-

ni oldu. Il64"de (1751) vefat etti.

Mahmutpaa'da medfundur. (IV.

237)

Mehmed Efendi (Hasan Aazâde)
Yeni Valide Camii kâtibi olup 17 Mu-
harrem 1197'de (23 Aralk 1782) vefat

eyledi. Üsküdar'da medfundur. (IV.

259)

Mehmed Efendi (Hatbzâde) Muh-
yiddin Mehmed Efendi'nin(-^) olu-
dur. Fâzl ve ilm-i hey'ete A-^âkf ise de

yoldan çkarak kalender olmutur.

940'da (1533/34) vefat etti. (IV. 340)

Mehmed Efendi (Hatvanîzâde)
Müderris olup 1138'de (1725/26) ve-

fat ederek Edirnekaprya defnedildi.

Oullar müderris Fazlullah Efendi

ll6l'de (1748), dieri müderris Fey-

zullah Efendi 1170'de (1756/57) ve

üçüncüsü Atâullah Efendi 11 78 'de

(1764/65) ve bu aileden Ahmed
Efendi müderris olarak 1191 'da

(1777) vefat eylediler. Damad mü-
derris Ahmed Efendi, ll69'da (1756)

vefat ederek Edirnekaprya defnedil-

mitir. Bu aileden müderris Hasan

Efendi 1213'de (1798/99) vefat ede-

rek Üsküdar'da Nuhku^osu'nda def-

nedildi. Olu Abdullah Takiyeddin

Efendi mevâlîden oldu. Torunlarn-

dan Ahmed Efendi müderris olup

hacca gidip döndükten sonra 1251^

de (1835/36) vefat etmitir. (IV. 221)
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Mehmed Efendi (Hayreddinzâde)

Kalemden yetime olup tbir Mustafa

Paa'mn adam olduundan sadâre-

tinde tezkirecisi oldu. 1065 'de (1655)

onun vefatmda azledilip sürülerek

vefat etmitir. (IV. 170)

Mehmed Efendi (Hekim Çelebi)

Seydî Ahmed'in oludur. zmiüidir.

Tahsilden sonra Nakibendî oldu.

Birçok defa haccedip Bursa'da otur-

du. Zaviye kabul eylemediyse de

sonradan fil dam yklarak zaviye ya-

pld. Zilhicce 974-~de (Haziran 1567)

vefat etti. Yerine Nakibendîzâde

eyh oldu. (IV. 117)

Mehmed Efendi (Hindî) Heratldr.

Göçerek hâcegândan oldu. Rebiyü-

lev^el ll43'de (EylühEkim 1730) ciz-

ye muhasebecisi, Ramazan ll44'de

(Mart 1732) süvari mukabelecisi olup

1002 1 I46'da (1733/34) vefat eylemitir. Eg-

rikap'da defnedildi. airdir. (IV. 228)

Mehmed Efendi (Hinüzâde) Mü-

derris olup Cemaziyelâhir 1096 'da

(Mays l685) vefat etti. Hadisten

Nuhbeje ta'likaü vardr. (IV. 187)

Mehmed Efendi (Hoca) Zaraldr.

Müderris olup Rebiyüie\'v^el 1037'de

(Kasm 1627) vefat etti. Salih, iffetliy-

di. (IV. 152)

Mehmed Efendi (Hoca Hayreddin

kayn) Aydnl Mahmud Efendi'nin

oludur. Müderris, Sahn müderrisi,

946'da (1539/40) Haleb kads, 957^

de (1550) Mekke kads olup ayrldk-

tan sonra 965'de (1557/58) ikinci de-

fa Mekke kads, sonra SüLeymaniye

Dârülhadisi birinci müderrisi olup

sonra iade satmak töhmetiyle azledil-

di. 968 Kurban Bayram günü (22

Austos 1561) vefat etti. Âlim ve iyi

huyluydu. (IV. 115)

Mehmed Efendi (Hocazâde) Hoca

Sa'deddm Efendi'nin büyük oludur.

28 a'bân 975'de (27 ubat 1568)

dodu. Müderris, Mekke kads, Ce-

maziyelevvel 1004'de (Ocak 1596) s-

tanbul cads olup Receb'de (Mart

1596) Anadolu kazaskeri olarak Eri

seferinde bulunmutur. Cemaziyelâ-

hir 1005 'de (Ocak-ubat 1597) azio-

lunup Zilka'de 1007'de (Haziran

1599) Rumeli kazaskeri oldu. 20 Ra-

mazan 1009'da (25 Mart I6OI) azle-

dildi. 2 Safer lOlO^da (2 Austos

1601) eyhülislâm oldu. 22 Receb

lOll'de (5 Ocak l603) azledildi. 20

Safer lC17'de (5 Haziran I6O8) ikinci

defa eyhülislâm oldu. 60 bin akçe ile

Kalkandelen hass verildi. 5 Cemazi-

yelâhir 1024'de (2 Temmuz l6l5) ve-

fat eylemitir. Fâtih'de namazn Hü-

dâî Manmud Efendi kld. .Eyüp'de

babasnn yanma defnedildi. Âlim, fâ-

zl, güler yüzlü ve airdi. Babas gibi

li-vechidah ifta ederdi. mzalan ve-

zinli ve kafiyeliydi. Kaside-i Bürde'ye

tahmisi vardr. Saryer'de bir çeme
yapmnr. Damad Mustafa Paa'dr.

(IV. l4-.:/45)

Mehmed Efendi (Hocazâde) Os-

man Efendi'nin(->) oludur. Müderris

iken a'bân 113rde (Ocak 1702) ve-

fat etti. Olu Osman Efendi'dir(-+).

(III. 422)

Mehmed Efendi (Hocazâde) Ab-

dürrahim Faiz Efendi' nin(->) oludur.

Müderris olup 3 Receb 1118'de (11

Ekim 1706) vefat eylemitir. (I. 331)

Mehmed Efendi (Hocazâde Naibi)

Niksarhdr. Müderris olup e\^âl

1118'de (Ocak 1707) vefat eylemitir.

(IV. 206)

Mehmed Efendi (Horoz) II. Meh-

med'le (Fâtih) (hd. 1451-1481) gelen



gazilerdendir. Azepler'de defnedildi.

(V. 103)

Mehmed Efendi (Humbaraczâ-
de) Cebehane bahalifesi olup 1175'

de (1761/62) vefat etmitir. E^öip'de

medfundur. (V. 245)

Mehmed Efendi (Hüsâmzâde) Mü-
derris olup Cemaziyelevvel 106l'de

(Nisan-Mays 1651) vefat etti. (IV. 165)

Mehmed Efendi (Hüsâmzâde) Ho-
ca Hüsâm Efendi'nin oludur. Mü-
derris, sonra devriye mollas oldu.

Mekke'den azledilmi olarak evval
1080'de (Mar: 1670) vefat etti. Kur'

an-t Kerim' ir., ba tarafmdan Mâide
Süresi'ne kaçar bir tefsir yazmtr.
(IV. 178/79)

Mehmed Efendi (Irâkîzâde) Çer-

ke beyleri soyundan olup cündî be-

yi iken Seyyid Ali b. Maribî'den el

ald. Keif ve kerameti zahir olup Me-
dine'de otururken 922'de (1516) ve-

fat etti. (IV. 1C7)

Mehmed Efendi (îbn Nüceym)
Abdullah Arabi'nin oludur. 985 'de

(1 577) vefat etti. Muinü 'l-Müftîyi

yazd. (IV. 122)

Mehmed Efendi (Idriszâde) Mevâ-
lîden dris Efendi'nin oludur. Mü-
derris, molla oldu. Cemaziyelâhir

1172'de (ubat 1759) nakibüleraf ol-

du. Muharrem 1175'de (Austos
1761) azledilmi ve o sene içinde ve-

fat etmitir. (P/. 246)

Mehmed Efendi (îlâhîzâde) Bursa-

ldr. Yusuf b. Ya'kub'un oludur.
Orada reisülraüderrisîn olup sonra

zmir mollas oldu. 1086'da (1675)

vefat etti. Babaeski'de medfundur.
Zekîydi. Ok. Zeynelâbidîn Efendi'

dir(-^). (IV. 182)

Mehmed Efendi (Îlâhîzâde) stan-

bullu eyh Ali Efendi'nin oludur.

Müderris, molla, Medine kads oldu.

Hacdan sonra yerine nâib brakarak
haclar ile dönünce stanköy'e sürül-

dü. Sonra affolunarak 1085'de (1674/

75) Edirne mollas oldu. 1086'da

(1675) stanbul payesi verildi. Rama-
zan 1087'de (Kasm 1676) vefat etti.

Koacdede'de medfundur. Oullar
Receb Efendi(->) ile Abdullah Efen-

di'dir(-^). Torunlarndan biri Süley-

man Efendi'dir(-^). (IV. 182)

Mehmed Efendi (Îlâhîzâde) Baba-

s Molla lahrden halife oldu. 100 ya-n aknken vefat etti. (IV. 107)

Mehmed Efendi (mam) eyhler-

den olup ll49'da (1736/37) vefat ey-

ledi. Aa Camii'nde medfundur. (IV.

230)

Mehmed Efendi (mamzâde) Kes-

tellidir. Müderris olup 1022'de (1613)

vefat etmitir. Salih ve derviti. (IV.

143)

Mehmed Efendi (mamzâde) Kad
Mustafa Efendi'nin oludur. Müder-
ris, Bursa mollas olup 2 Receb 1101'

de (11 Nisan I69O) vefat etti. (IV. 191)

Mehmed Efendi (mamzâde) eyh
Kadrî Mehmed Efendi'nin(~^) olu-
dur. Müderris olup Muharrem 1105'

de (Eylül 1693) vebadan vefat etti.

(IV. 171)

Mehmed Efendi (mamzâde) Edir-

nelidir. Müderris olup Rebiyülevvel

1127'de (Mart 1715) vefat etti. (IV.

210)

Mehmed Efendi (mamzâde) (Ha-

c) Hac Ömer Efendi'nin akrabasm-

dandr. Kad ve eyhdi. 1178'de

(1764/65) vefat edip Edirnekap'ya

defnedildi. (IV. 248)

Mehmed Efendi (mamzâde) (Ot-

luk Arabas) Mahmud Paa imam-

1003
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nm olu Mehned Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris, Üsküdar, Bagdad

mollas olup ev^-^âl 1004=de (Haziran

1596) azledilmi olarak gelirken Ha-

leb'de vefat eyledi. ffedi, sâlih, söz

ustasyd. (IV. 132; IV. II6)

Mehmed Efendi (nce Bayrakdar-

zade) Balarda Kilis mütesellimi olup

1246^da (1830/31) mîrimîranlkla

Rakka mutasarrf oldu. 6 Receb 1247'

de (11 Aralk 1831) vezirlikle Haleb

valisi ve ku\^'^e-i müfreze seraskeri ol-

du. Cemaziyelâhir 1248^de (Kasm

1832) Basra valisi olup Ramazan 1249'

da (Ocak 1834) ehrizor valisi oldu.

a'bân 1251'de (Aralk 1835) azledilip

Zilka'de^de (ubat-Mart 1836) Musul

valisi oldu. Muharrem 1260'da (Ocak-

ubat 1844) orada vefat etti. Seferler-

de ve îran hududunda hizmeü geç-

miti. Olu smail Beyedir. (IV. 291)

Mehmed Efendi (sâzâde Dama-
d) stanbulludur. Müderris olup ev-

val 1118'de (Ocak 1707) vefat etti.

(IV. 206)

Mehmed Efendi (îshakzâde) Kara-

bagî shak Efendimin torunu Meh-

med Sâlih Zuhuri Efendi 'nin(-^) olu-

dur. Müderris iken Zilka'de 1130'"da

(Ekim 1718) vefat eyledi. (III. 202)

Mehmed Efendi (smail Aazâde)
Babas Aksaray'da cami sahibi smail

Aga'"dr(-^). Müderris olup Rebiyülev-

vel 1059'da (Mart-Nisan 1649) vefat

etti. (IV 163; I. 351)

Mehmed Efendi (izmirli Çelebi)

Mahmud Efendimin oludur. Ebû Sa-

idzâde Feyzuilah Efendi mektupçusu

ve kz torununun zevciydi. Müderris

olup 1106^da (1694/95) vefat etti. Gü-

zel yaz yazard. (IV. 195)

Mehmed Efendi (Kabakulakzâde)

Sudûrdan Mehmed Efendimin karde-

i çavuba Nurulah Aga'nm olu-

dur. Müderris, molla, Mekke kads
oldu. Receb 1083'de (Kasm 1672)

vefat etti. Olu Said Mehmed Efen-

di'dir. (IV. 180)

Mehmed Efendi (Kabasakalzâde)

Kabasakal Ahmed Efendimin(-+) o-
ludur. Müc-erris iken 24 e\^^âi 1114'

de (13 Mar: 1703) vefat etti. Olu Ab-

durrahman Efendi'dir(-^). (I. 228)

Mehmed Efendi (Kadzâde) Ha-

midlidir. Müderris olup Zilhicce 1040'

da (Temmiz 1631) vefat eyledi. ffet-

liydi. (IV. :.54)

Mehmed Efendi (Kadzâde) Sofya-

ldr. Vaiz "v^e Emir Abdülkerim Efen-

dimin müridi olup 1015'de (l606/07)

onun yerine Mehmed Paa Tekkesi

eyhi oldu. 1033'de (1623/24) srasy-

la Ayasofya vaizi olup 104l^de (1631/

32) vefat etti. Fâzld. Olu Mustafa

Efendi'dir(-^). (IV. 154)

Mehmed Efendi (Kadzâde) Mente-

elidir. Müderris olup Ramazan 1123'

de (Ekim -711) vefat etti. (IV. 207)

Mehmed Efendi (Kadzâde) Mü-

derris olup Zilka^de 1183^de (Mart

1770) Haleb kads oldu. Sonra vefat

etmitir. Olu Abdurrahman Efen-

di^dir(-^). Kadzâde Mehmed Efendi

dahi me^-âiîdendir. erif Mehmed
Efendi de Kadzâdelerden olup 1174'

de (1760/ 61) vefat eyledi. Kasmpa-

sa^da, akrabasndan brahim Efen-

dimin yannda medfundur. (IV 252)

Mehmed Efendi (Kadzâde) Mü-

derris, 1212'de (1797/98) E>mp mol-

las, sonn: Edirne payesi oldu. 122r

de (I8O6) vefat eyledi. Tersane ardn-

da medfu.dur. (IV. 273/74)

Mehmed Efendi (Kadzâde) (Ha-

c) Rumeli kadlarndan ve Nakiben-



dî eyhierindendi. 27 Zilka^de 1230'

da (31 Ekim 1815) vefat etti. Erika-

prda medfundur. (IV. 280)

Mehmed Efendi (Kadifecizâde)

Müderris olup 2 Safer 1029'da (8 Ocak

1620) vefat etti. airdir. (IV. 149)

Mehmed Efendi (Kâd) Kumka-

pldr. eyh Msrî ve Murad Efendi

halifelerinden olup 1188'de (1774)

vefat eyledi. Hal ehliydi. (IV. 256)

Mehmed Efendi (Kahvecizâde)

Müderris olup Cemaziyelâhir 1098'de

(Nisan-Mays 1687) vefat eyledi. (IV.

188)

Mehmed Efendi (Kalyonîzâde)

Ahmed Necib Efendi'nin oludur.

Müderris, molla ve Receb 1228'de

(Temmuz 1813) Edirne mollas olup

sonra vefat etti. (IV. 280)

Melmed Efendi (Kametîzâde) Ka-

meti Abdurrahman Efendi'nin olu-

dur. Müderris ^^e molla oldu. Cemazi-

yelâhir 1078'de (Kasm-Arahk 1667)

stanbul kads olup azilden sonra

Receb 1083'de (Kasm 1672) ikinci

defa stanbul kads olmutur. O sene

Zilka'desinde (ubat-Mart l673) ay-

rld. Rebi-^öilahir 1089'cia (Haziran

1678) vefat etti. Emir Buharî'de med-

fundur. ffetli, sâlihdi. Sartimur Mes-

cidi'ni yapt. Kz Sdkî Emetullah Ha-

nmadr. Torunlarndan biri Abdülce-

lâl Nureddin Efendi'dir. (IV. 183)

Mehmed Efendi (Kametîzâde)

Müderris olup 14 a'bân 1176'da (28

ubat 1763) vefat ederek Abdülcelâl

Nureddin Efe:.di'nin(->) yanma def-

nedildi. (III. 301)

Mehmed Efendi (Kâmîzâde) Mü-

derris, Trablusam, Erzurum, E^âip,

Yeniehir, Bosna, Badad mollas ol-

du. Diyarbekirde Zilka'de 1009'da

(Mays l601) vefat etti. Âlim, sohbeti

güzel olup yemek piirirdi. Olu Ab-

durrahman Efendi'dir(->). (IV. 135)

Mehmed Efendi (Kapan Çelebisi)

Hâcegândan olup tersane emini ola-

rak 1089'da (1678) azl ve tevkif edil-

di. Senelerce uzak kalp evval 1103'

de (Haziran 1694) defterdar vekili

olup sonra Edirne'ye çarlarak sadâ-

ret kethüdas oldu. 1106'da (1694/95)

azledildi. Safer 1108'de (Eylül 1696)

arpa emini ve 1113'de (1701/02) Sa-

raçhane bina emini oldu. Sonra vefat

etmitir. Arpa Mescidi'ni yapt. (IV.

200/01)

Mehmed Efendi (Kara) Müstakim

damad olup müderris, Bosna, Sofya

mollas -oldu. Rebiyülâhir 1136'da

(Ocak 1724) vefat eyledi. Salâh ilmi-

ne galipti. (IV. 220)

Mehmed Efendi (Kara) Balkesirli-

dir. Müderris olup 1139'da (1726/27)

vefat etti. (IV. 221)

Mehmed Efendi (Kara) Ahmed
Efendi'nin oludur. Müderris olup

Muharrem ll4l'de (Austos 1728)

vefat etti. (IV. 223)

Mehmed Efendi (Kara) (Bçakç-

zâde) Edirnelidir. Yedikuleli kolun-

dan mehur bir - hattatd. 1188'de

(1774) vefat etmitir. (IV. 256)

Mehmed Efendi (Kara Dâvudzâ-

de) Mustafa Efendi'nin oludur. 970'

de (1562/63) dodu. Müderris, am ve

Mekke mollas oldu. 1031'de (1622)

azledilmi olarak vefat etti. Sarf, na-

hiv, lügat ve tarihte bilgili olup bir

mantk kitab yazd. (IV. 148)

Mehmed Efendi (Kara Gülmez)

Hâcegîzâde damaddr. Müderris,

Badad, Diyarbekir ve Haleb mollas

oldu. Cemaziyelevvel 1023'de (Hazi-

2003



1006

ran 16 14) vefat etti. Âlim, zekîydi.

(IV. 144)

Mehmed Efendi (Kara Kaytnak)

Ferhâd Paa'nm kâtibi olarak sonra

yeniçeri kâtibi ve mahrem-i divan ol-

du. 1003'de (1594/95) vefat etmitir.

(V. 131)

Mehmed Efendi (Kara Sa'dîzâde)

Karaca Sa'dî Efendi'nin oludur. Mü-
derris, Tebriz, Nahcvan, irvan kad-

s oldu. 1009^da (1600/01) yolda ha-

ramiler elinde ehid oldu. Güzel hal

ile mehur, teklifsizdi. (IV. 135)

Mehmed Efendi (Karaba) Erme-

nakldr. Halveti eyhi ve Bursa'da

Çelebi Sultan Mehmed Camii vaizi ol-

du. 1060''da (1650) vefat etti. Emir

Sultan yaknnda medfundur. Muhad-

dis ve müfessirdi. (IV. 164)

Mehmed Efendi (Karaba) Muh-
yiddin Efendi'nin oludur. Kastamo-

nu'da Kürelidir. stanbul'a gelip ilim

tahsil ederek Kastamonu'ya gitti.

Orada Kadiri eyhi olup sonra yine

stanbul'a geldi. 1113'de (1701/02)

Haramideresi'ndeki çiftliinde vefat

eyledi. Eyüp'de medfundur. Salih,

âbiddi. (IV. 200)

Mehmed Efendi (Karabçak) Ana-

doluludur. Babas hasahur hâcesi

Murad Efendi'dir. Müderris, Filibe

mollas oldu. 27 Muharrem 1109'da

(15 Austos 1697) vefat etti. Emir Bu-

harî'de medfundur. Fakih, dindar, lâ-

tifeci, doksanlk bir pirdi. Olu Mâdih

Mustafa Efendi 'dir(-^). (IV. 198)

Mehmed Efendi (Karakulakzâde)

Müderris olup Zilhicce 1128'de (Ka-

sm-Aralk 1716) vefat etti. (IV.

211/12)

Mehmed Efendi (Karamanîzâde)
Kestellidir. Müderris ve Kete 1 müftü-

sü oldu. 1021'de (I6l2) vefat etti. Fâ-

zlj air, müverrih, hazrcevap bir pir-

di. Dilre" il Gurer haiyesi vardr.

(IV. 143)

Mehmeif Efendi (Kasmzâde) Bur-

saldr. Müderris olup Safer 1130'da

(Ocak 1718) vefat etti. (IV. 215)

Mehmec Efendi (Kassam) Bonak,
yani Bosnaldr. Merzifonlu Mustafa

Paa'ya imam olmasndan müderris

olup uzun yaayarak Mekke mollas

olarak ayrlmt. Cemaziyelâhir 1104'

de (ubac 1693) vefat etti. (IV. 194)

Mehmec Efendi (Kassam) (Sad-

reddinzâde) Müderris ve senelerce

kassâm- askerî olduundan onunla

lâkapland. Mahreç, am ve ll46'da

(1733/34; Medine mollas oldu. Dön-

dükten sonra stanbul payesi olup

1157'de (1744) vefat eyledi ve Üskü-

dar'da Miskinler'e defnedildi. Olu
Feyzullah Efendi, 1187'de (1773) Ye-

niehir mollas olup 1192'de (1778)

vefat etti. airdir. Bunun oullar Ce-

mâleddin Mehmed Efendi ve Sadred-

din Mehmed Efendi 1192'de (1778)

vefat eylediler. Yannda medfundur.

(IV. 234)

Mehmed Efendi (Kavaklzâde)
Bursa'da tahsilden sonra kâtiplii, in-

as ve Farsça muammas olduun-

dan Ali ve Ferhâd Paazadelere mu-

allim olmutu. Sonra Hekim Çelebi'

den el alp Emir Buhar Tekkesi'nde

Nakibendî eyhi oldu. lOOO'de

(1591/92) vefat etti. (IV. 129/30)

Mehmed Efendi (Kayn Çelebi)

Kad Hv-sâm'm oludur. Müderris

iken Cemaziyele\^^el 979 'da (Eylül-

Ekim 1571) vefat etti. Hosohbetti,

âlimdir. (IV. 120)

Mehmecl Efendi (Kaymakçzâde)
(Hac) tskender Baba Tekkesi'ne



eyn oldu. Uzun müddet eyhlikten

sonra 1224'de (1809) vefat etti. Kâmil

ve ermi saylanlardand. Hatta deni-

lerinden Hasan 40 sene inziva etmi

ve 1205'de (1790/91) vefat etmiti.

Hulefâsmdan ve ermi saylanlardan

biri de Dervi Mustafa idi. (IV. 276)

Mehmed Efendi (Kaysunîzâde)

Hassa tabiplerinden olup reis-i etbba

olmutu. 920'de (1314) vefat etti. Tp-
tan bir mecmua yazd. Olu Mehmed
Efendi 'dir. (IV. 107)

Mehmed Efendi (Kebirî) Bosnal-

dr. Müderris, Molla, Mekke mollas

ve stanbul payesi oldu. Safer 1062'

de (Ocak 1652) :^efat etti. 80lik bir

pîrdi. Olu sudûrdan Mustafa Efendi'

dir. ''Kebirîzâde'lerin atasdr. (IV. l65)

Mehmed Efendi (Keçi) Arnavut-

dur. Dersiam olup sarayda tahsil ile

mehurdu. RebyülevA^el 105 4 'de

(Mays 1644) vefat etti. Molla Câmî

Fevâid-i Ziyâiye':ûne, Dinko^z. ta'li-

kat vardr. (IV. l6l)

Mehmed Efendi (Kefeli) Hamid
Efendi'nin oludur. Müderris, molla,

am mollas oldu. Il62'de (1749) Me-

dine mollas olup ll68'de (1754/55)

vefat etti. Fâzl ve kâmildi. Mîr Ebû'l-

Feth ile HüseynPrc ve Ömer Halebî

ile Âdâb-t Birgitive erb-ilsâm'z ha-

iyeler yazd. (IV. 240)

Mehmed Efendi (Kemâl Beyzade)

Müderris, Haleb, Medine, Msr, Edir-

ne ve iki defa Eyjp mollas oldu. 18

eA'^^âl 1007'de (14 Mays 1599) vefat

ederek E}âip'de defnedildi. Fâzl bir

zat idi. Önceleri Muarrifzâde'nin ah-

bab olduundan "Dubaralar" dendi.

(IV. 134)

Mehmed Efendi (Keremkazâde)
Müderris, 1139'da (1726/27) Eyüp

mollas oldu. I. Mahmud devri (1730-

1754) balarnda vefat eyledi. (IV. 225)

Mehmed Efendi (Kerestecizâde)

Müderris olup Zilka'de 1059'dâ (Ka-

sm 1649) vefat etmitir. (IV. l63)

Mehmed Efendi (Kermzâde)
Tophaneli Abdülkerim Efendi'nin o-
ludur. Müderris, Konya, Kütahya,

Lefkoe mollas olup Muharrem
1116'da (Mays 1704) vefat etmitir.

Olu Sâdk Mehmed Efendi 'dir(->).

(IV. 203)

Mehmed Efendi (Kerpiççizâde)

Eyüplüdür. Müderris, molla olup

sonra Medine pâyes oldu. Muharrem

1124'de (ubat 1712) vefat etti.

E^âip'de medfundur. (IV. 208)

Mehmed Efendi (Kethüdâzâde)

1194'de (1780) vefat etti. Samatya yo-

lunda medfundur. (IV. 259)

Mehmed Efendi (Kyamîzâde)
Müderris olup Zilhicce 1048 'de (Ni-

san 1639) vefat etti. (IV. 160)

Mehmed Efendi (Kz) Mektebi
Tbbiye-i ahâne'den yetierek 1270'

de (1853/54) ser-etbbâ-y padiah
oldu. Safer 1272'de (Ekim 1855) tica-

ret muavini olup 15 Rebiyülâhir 1272'

de (25 Aralk 1855) vefat etti. Karaca-

ahmet'de medfundur. (IV. 294)

Mehmed Efendi (Kzklzâde) Ah-

med Efend'nin oludur. Müderris

olup 23 Zilhicce 1137'de (2 Eylül

1725) vefat etti. (IV. 221)

Mehmed Efendi (Kilârî) Enderun'

dan çkarak 993'de (1585) Rumeli mu-

hasebecisi ve sonra Anadolu ve yine

Rumeli muhasebecisi oldu. lOOO'de

(1591/92) vefat etmitir. (IV. 129)

Mehmed Efendi (Kilarî) Padiah
hizmetlilerinden olup Hotin seferi ta-

2007
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rihini yazmtr. Bu senelerde (1620'

ler) vefat etti.(IV. 150)

Mehmed Efendi (Kira2 Seydîzâ-

de) Seydî Ahmed Efendi'nin oludur.

Babasndan memede yetim kald. Ça-

lp müderris olmutur. Sonra Nian-

c Celâlzâde Mustafa Bey'e damad ol-

du. Bagdad ve Medine mollas olup

emekli olmutur. 996'da (1588) vefat

etmitir. Kadçemesi'nde babasnn
mektebinde medfundur. Âlim, riyazi-

yâne arifti. (IV. 126/27)

Mehmed Efendi (Kiraz Seydîzâ-

de) Pepegî Lâtif Efendi'nin(-^) olu-

dur. Yeniehir mollas olup 1022'de

(1613) vefat etti. Yumuak huyluydu.

(IV. 144; III. 121)

Mehmed Efendi (Kiraz) Kad olup

1174'de (1760/61) vefat ederek Üs-

küdar'a defnedildi. (IV. 246)

Mehmed Efendi (Koac Müezzi-

ni) Müderris ve Lefkoe mollas oldu.

Zilhicce 1128'de (Kasm-Araik 1716)

vefat etti. (IV. 212)

Mehmed Efendi (Koaczâde)
Halveti olup Ekmelzâde Tekkesi'ne

eyh oldu. I026^da (I6l7) vefat eyle-

mitir. Mûsikîde üstad olup okunan

zikir ve besteler bunundur. (IV. 146)

Mehmed Efendi (Koski) Lala Meh-

med Paa'nm yannda ruznâmeci'

olup ewâl 10l4'de (ubat l606) or-

du defterdar oldu. 1015'de (1606/07)

paasnn vefatyla ayrld ve sonra

vefat etti. (IV. 139)

Mehmed Efendi (Koyun Naibi)

Belgradhdr. Müderris ve 1039'da

(1629/30) am mollas oldu. Zilka'de

1040'da (Haziran 1631) azledilmi

olarak vefat etti. (IV. 154)

Mehmed Efendi (Köse) Balkesirli-

dir. Kürsü eyhlerinden olup Ayasof-

ya kürsüsü /âizi oldu. Ömrünün so-

nunda kör olup Zilka'de 1082'de

(Mart 1672) vefat etti. (IV. 180)

Mehmed Bfendi (Köse) Krml
olup "Yusufzade" denir. stanbul'da

valide sultan kethüdas Mehmed Pa-

a'ya imam oldu. Bu sebepten mü-

derris olup Zilhicce 1137'de (Agus-

tos-Eylül l'^25) vefat etmitir. (IV.

221)

Mehmed Efendi (Kudsîzâde) ey-

hî Mehmec Efendi'nin(-^) oludur.

Müderris olup 22 evval 1096'da (21

Eylül 1685) vefat etti. (IV. 182)

Mehmed Efendi (Kuduz) Hz. Ebû-

bekir soyundan Arif Efendi'nin olu-

dur. Müderris ve ev\.^âl 989'da (Ka-

sm 1581) Konya mollas oldu. Kur-

ban Bayramnda, bayramlama töre-

ninde baz kiilerin önüne geçmek

sevdasna dümekle sürülmesi fer-

man olunduysa da merhameten azil-

le Kabata'da sakin oldu. 990'da

(1582) vefa- etti. lmi zayf, kalbi kav

ve hiddetli olduundan bu ad alm-
tr. Olu Veled Çelebi' dir. (IV. 124)

Mehmed Efendi (Kuru Emir) Mu-

sâhib-i ehriyârî olup 1187'de (1773)

vefat etti. Beykoz'da bir tekkede

medfundur. (IV. 249)

Mehmed Sfendi (Küçük Çelebi)

Babâli'den yetierek tezkire-i sân,

llOrde (1689/90) Haremeyn muha-

sebecisi, sonra maliye tezkirecisi, Re-

ceb 1108'd2 (ubat 1697) reisülküt-

tab, 1109'da (1697/98) bamuhasebe-

ci ve sonrs defter emini olup sonra

baz hizmetlerde çalp 1118'de

(1706/07) vefat etti. Atik Ali Paa'da

medfundur. Güzel tavrlyd. Olu,

eyhülislâm smail Âsim Efendi ile Al

Efendi'dir. (IV. 205)



Mehmed Efendi (Küçük tmam)
(Hac) Kalemden yetiip hâcegân-

dan oldu. Yükselerek ehremini ve

Zilka'de 1136'da (Temmuz-Agustos

1724) bamuhasebeci, e\^^âl 1139'

da (Mays-Hazran 1727) darbhane

emini ve sonra .süvari mukabelecisi ol-

du. 10 Ramazan ll44'de (7 Mart 1732)

vefat eyledi. Hizmet erbâbmdand.

Büyük kz Aye Hanm 1189'da

(1775) vefat ed:.p Üsküdar'a defnedil-

mitir. (IV. 225)

Mehmed Efendi (Küçük Muhyid-
din) Müderris, Akçakzanlk kads
oldu. Kadlktan ayrlnca yine orada

müderris oldu. 975'de (1567/68) ve-

fat etti. Salih ve kibirsizdi. (IV. 118)

Mehmed Efendi (Küçük Müezzin)

Enderun'da müezzin ve nedim-i pa-

diah olup 1107=de (1695/96) hâce-

gânlkla Anadom muhasebecisi oldu.

Sonra vefat etti (IV. 196)

Mehmed Efendi (Küçük Pîr) Bâye-

zid Camii'nin ilk hatibi budur. 932'de

(1535/36) vefat etti. Müderris ve kur-

râdan sâlih bir !<imseydi. (IV. 112)

Mehmed Efendi (Kürkçüzâde)
Abdülahad Nurî Efendi'nin halifele-

rinden olup 1088'de (1677) vefat etü.

(III. 294)

Mehmed Efendi (Lala) (Armudî-

zâde) Enderun'dan yetime olup hâ-

celikle çkmt. 1198'de (1784) birin-

ci defa ve 1201'de (1786/87) ikinci de-

fa maliye tezkirecisi, 1202'de (1787/

88) ruznâme~i sâni ve 1203'de (1788/

89) süvari mukabelecisi olup sonra

vefat etti. (IV. 2,68)

Mehmed Efendi (La'lî) Babâli'den

yetiip 1030'da (l621) reisülküttab

oldu. 1037'de (1627/28) Tokat kla-
nda vefat etti, Olu La'lîzâde Abdü-

iaziz Efendi'dirC-^). (IV. 152/53)

Mehmed Efendi (La'lîzâde) La'i

Ali Efendi'nin olu brahim Efen-

di'nin oludur. Müderris, molla ve

Muharrem lllO'da (Temmuz 1698)

Mekke kads olup stanbul payesi

verilmitir. Cemaziyelevvel 1113'de

(Ekim 1701) stanbul kads olup Ce-

maziyeie\^el lll4'de (Eylül-Ekim

1702) azledildi. Zilhicce 1119'da

(Mart 1708) Kbrs'a sürülüp Cemazi-

yele^^^el 1119'da (Austos 1707) ora-

da vefat eyledi. Oullar sudûrdan

Abdülbâkî Efendi ve Seyyid Abdullah

Efendi'dir. (IV. 206)

Mehmed Efendi (Lâzikizâde) ey-
hülislam mam Mehmed Efendi'nin

torunu, FeyzuUah Nafiz Efendi'

nin(->) oludur. Müderris olup 1202'

de (1787/88) vefat etmitir. (IV. 37)

Mehmed Efendi (Lutfîzâde) Ah-

med Efendi'nin oludur. Müderris,

Medine mollas, sonra Mahmudpaa
mahkemesi naibi olup 3 Cemaziye-

lewel lll4'de (25 Eylül 1702) vefat

etti. Hosohbetti. Olu brahim Efen-

di'dir(-^). (IV. 201)

Mehmed Efendi (Malûl Emir) Ab-

dülkadir Efendi'nin oludur. Hoca
Hayreddin'in mülâzimi olup Sahn

müderrisi, Msr kads, yine Sahn

müderrisi oldu. 963 'de (1556) vefat

etti. Fâzl ve zengindi. Msr'da Kum-
la'da bir dârülilim ve Zincirlikuyu'da

bir dârülkurrâ yapt. Ziyafetler verir-

di. Olu eyhülislâm Mehmed Efen-

di'dir. (IV. 114)

Mehmed Efendi (Malûl Emirzâ-

de) Sudûrdan Ma'lûl Emir Mehmed
Efendi'nin oludur. Müderris ve

Ebûssuüd Efendi'ye damad oldu. Ha-

leb, am, Msr ve Edirne mollalklar-

n aralksz devretmitir. Muharrem
98rde (Mays 1573) Anadolu kazas-
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keri oldu. Receb 983'de (Ekim 1575)

ayrld. Ramazan 984 'de (Aralk 1576)

nakibüleraf olup Safer 987^de (Nisan

1579) Rumeli kazaskeri oldu. Rebiyü-

lâhr 988'de (Mays-Haziran 1580)

eyhülislâm oldu. Zilhicce 989'da

(Ocak 1581) azledildi. Muharrem

992'de (Ocak-ubat 1584) olu shak

Çelebinin vefatyla mahzun olup 12

Muharrem 993'de (14 Ocak 1585) ve-

fat etmitir. Babasnn dârülkurrâsnda

medfundur. Nakibüleraflk hizmeti

vefatna kadar uhdesindeydi. Âlim,

cömert, kerim, âlî-himmetti. (I\^ 125)

Mehmed Efendi (Malkoç) Yeniçeri

Ocandan yetierek lOOO'den (1591/

92) 1045 (1635/36) ylma kadar bir-

çok defa yeniçeri kâtibi oldu. htiyar-

d. Bu senelerde (l6301arn ikinci ya-

rs) vefat etti. Dom ve iffetliydi.

Sonlar kâtiplii istememesine ra-

men zorla atanmaktayd. 1006' da

(1597/98) Yenikap Mevlevîhanesi'ni

yapt. (IV. 158/59)

Mehmed Efendi (Mantkî) stan-

köylüdür. Hac Ahmed^n oludur.

Müderris iken Safer 1113xle (Tem-

muz 1701) vefat etti. Dindar ve man-

tkta bilgiliydi. 110 yanda vefat etti.

(IV. 200)

Mehmed Efendi (Martolos) Muh-

yiddin Mehmed b. eyh Torod^un o-
lu ve Hamid Efendi nin kardeinin

oludur. Müderris, Rodos müftüsü ve

sonra Bagdad kads oldu. Zilhicce

964^de (Ekim 1557) emekli oldu. Ra-

mazan 976'da (ubat-Mart 1567) ve-

fat etti. Salih, edipdi. (IV. 118)

Mehmed Efendi (Memikzâde)
Amasyaldr. Müderris olup Nianc
Boyal Mehmed Paa'ya damad ol-

mutur. Evkaf- hümâ>am müfettii

oldu. Zilka'de 1009^da (Mays l601)

vefat etti. Kaynpederi camiinde

medfundur. Güzel ahlâk sahibidir.

Olu eyhülislâm Mustafa Efendi'dir.

(IV. 135)

Mehmed Efendi (Memikzâde)

(Tezkireci) eyhülislâm Mustafa

Efendi'nin kardeinin oludur. Mü-

derris, molla, Bursa kads oldu. 1092'

de (1681) stanbul payesi, 1097'de

(1686) Anadolu payesi, Safer 1099'da

(Aralk 1687) Rumeli payesi oldu. Ce-

maziyelâhir llOO'de (Nisan l689) ve-

fat etti. Nianca^da medfundur. Ye-

milerle çiçeklerin türlerini saymakta

ustayd, (IV. 190)

Mehmed Efendi (Mentezâde)
Bursaldr. Müderris, Trablusam,

Kayseri, Diyarbekir ve Sakz mollas

oldu. :033'de (1623/24) azledilmi

olarak ':^efat etti. Salih, bünyesi güçlü

ve uzun sakallyd. Olu Mahmud
Efendi(-^) ile Abdürrahim Efendi(->)

Bursa'da vefat ettiler. Dier olu Ah-

med Elendi'dir(-^). Mahmud Efendi'

nin olu Abdurrahman Efendi'di r(-^).

Onun olu eyhî Mehmed Efen-

di'dir(->). Bu Mahmud Efendi'nin kz
kardeinin olu eyhülislâm Abdür-

rahim Efendi'dir. (IV. 149)

Mehmed Efendi (Mesihpaah)
Müteferrika, Trablusgarb ve Badad
defterdar oldu. 1002'de (1593/94)

beytülmal emini olmutur. Daha son-

ra vefa: etti. (IV. 132)

Mehmed Efendi (Mestçizâde) (Sa-

r Kâtip) Yükselip ko^a.n kâtibi ol-

du. Muhasebesinde mîrî mallar zim-

metinde çknca 1045'de (1635/36)

cezalandrld. Siyakat ve kâtiplikte

benzeri nadirdi. (IV. 158)

Metmed Efendi (Mevkufatî) Önce-

leri Sikhdar Mustafa Paa ile vakmlk



kurarak Kaya îsmihan Sukan'a kethü-

da oldu. 1056'Ga (1646) sukan ad ge-

çen paayla e^dendirmeyi baarama-

ynca kethüdâlkdan azille Eyyûb Pa-

aya divan efendisi olup Msr'a gitti.

Döndüünde mevkufatî ve a'bân
1060'da (Agus:.os l650) reisülküttab

oldu. 19 a'bân 106rde (7 Austos
1651) azledildi ve Muharrem 1062'de

,
(Aralk 1651) Midilli'ye gönderildi. Yi-

ne 1062'de (1652) dönerek nianc
olup bir Paa nn sadâretinde Cema-
ziyelevel 1065'de (Mart 1655) azledil-

di ve katledildi. Âlim ve airdi. Mülte-

kâ'VEhbefl teli -^eylemitir. (IV. 167)

Mehmed Efendi (Mevkufatî) Ende-

run'dan yetierek hazîne-i lümâyûn
kethüdas oldu. Çktktan sonra hâce-

gânlkla e\^^al ll68'de (Temmuz
1755) mevkufatç ve 1172'de (1758/

59) arpa emin: oldu. Azilden sonra

hacca gidip Muharrem 1174'de (Aus-
tos 1760) Mekke'de vefat etti. (IV.

245)

Mehmed Efendi (Mîr Eyyûbî) Sey-

yid Sdâm'n oludur. Müderris ve ka-

d olup 1035'de (1625/26) vefat etti.

Divan szhibi airdir. (IV. 152)

Mehtned Efendi (Mîrim Kösesi)

Kadzâde-i Rûmî'nin torunu Kutbed-

din Mehmed Efendi'nin oludur. Mü-
derris, Haleb, Edirne mollas oldu.

945^de (1538/39) stanbul kads ve

oradan Anadolu kazaskeri oldu. 956'

da (1549) Saln müderrisi olarak hac-

ca gidip döndü. 957'de (1550) vefat

etti. Alim, fâzl, sûfilere muhipdi. s-

tanbul'da bir mescid ve mektep yap-

trd, îlim-i hey ette bir metin, Kâfiye

erhi ve bir risalesi vardr. (IV. 113)

Mehmed Efendi (Mifraîzâde) Mif-

ra kads Mehmed Efendimin olu-
dur. Müderris olup I6 Zilhicce III6'

da (11 Nisan 1705) vefat etti. (IV.

204)

Mehmed Efendi (Mimarzâde) 1175

de (1761/62) Belgrad kads olmutu.
Bu senelerde vefat etti. (IV. 253)

Mehmed Efendi (Mirza) Uzakdo-

ulu Habib Bey'in oludur. stanbul'a

gelip Bayram Paa'ya yaknlaarak sa-

raya girmi ve IV. Mehmed devri

(1648-1687) balarna kadar orada

bulunmutur. Sonra müderrislikle çe-

ra edilip molla ve yükselerek Mu-
harrem 1092'de (Ocak-ubat I68I)

Anadolu pâyesiyle istanbul kads ol-

du. Zilhicce 1092'de (Aralk I68I-

Ocak 1682) azledilip 20 Rebiyülâhir

1093^de (28 Nisan 1683) vefat etti. Fâ-

zl, âlim, dindard. Dostlarndan birini

air Hâkî-i Musevî ile görüp ayplaya-

rak er'an arkadaln yasaklaynca

Hâki'ye hidâyet eriip Müslüman ol-

mutur. Olu Mustafa Efendi 'dir(->).

(IV. 185)

Mehmed Efendi (Molla Ahtnedzâ-
de) Tezkireci Ahmed Efendinin o-
ludur. Müderris ve Edirne mollas

olup 1059'da (1649) vefat etti. Olu
Üns Efendi'dir(-^). (IV. l63)

Mehmed Efendi (Molla Ahmedzâ-
de) Babas Acem tâcirlerindendir.

Müderris olup Edirne'de Cemaziye-

lewel lll6'da (Eylül 1704) vefat etti.

Erefzâde zzeddin Efendimin üstad

olduundan na' Bursaya getirilip

Erefzâde Tekkesi'ne defnedildi. Hat-

tat, mahlassz airdir. Hesapda Bahâ-

ije' yi yazd. (IV. 203)

Mehmed Efendi (Mollack) Kalem
den yetiip hâcegândan olarak cizye

muhasebecisi oldu. 14 Zilhicce 1151'

de (25 Mart 1739) vefat etti. Kapdan
brahim Pasa Cami'nde medfundur.
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Olu sudûrdan îshak Efendi'dir. Ev-

lâdna "Mollackzâdeler" dendi. Ken-

disi bilgili zat idi. (IV. 232)

Mehmed Efendi (Muarrifzâde)

Ankaraldr. Müderris ve Kudüs mol-

las oldu. Emekli iken Ramazan 1003'

de (Mays 1595) vefat etti. Kogac De-

de Mescidi'nde medfundur. lim ve

kemâl ile mehur olup Zekeriyâ

Efendiye denk idi. (IV. 131)

Mehmed Efendi (Mubassrzâde)

Müderris olup Receb 1006'da (ubat

1598) vefat etmitir. (IV. 133)

Mehmed Efendi (Mula Müftüsü-

zâde) Müderris olup Ramazan 1111'

de (Mart 1700) vefat etti. Fâzld. (IV.

199)

Mehmed Efendi (Muhteem) (a'-

bânzâde) Kalemden yetiip hâcegân-

dan olmutur. Rebi^öilev^^el 1115'de

(Temmuz-Agustos 1703) birkaç gün

defterdar- kk- ewe[ olup sonra

uzak kald. Nihayet defterdar- kk-
sânî olarak vefat eylemitir. Olu Vâ-

sf Abdullah Çelebrdir(->). (R. 203)

Mehmed Efendi (Muradzâde)

eyh Murad Mehmed Efendi'nin o-
ludur. Babasnn vefatndan sonra

amada yerleti. a'bân 11 65 'de (Ha-

ziran-Temmuz 1752) babasnn kab-

rini ziyaret maksadyla stanbul'a ge-

lip bir müddet ikamet etti. Kurunlu

Mahzenin vaktiyle cami olduunu ve

Emeviler zamannda yapldm be-

yan edip orasn 9 ayda bir camiye

çevirdi. Yeraiü Camii \nacud buldu.

Baz merkadlar dahi iaretiyle ihya

edildi. Bu hayra Mustafa Bahir Paa
vasta oldu. llöS'de (1754/55) hacca

gidip Hz. Muhammedn babasnn

kabrini bulunca oras umumî ziyarete

açlm oldu. Il69'da (1755/56) anr

da vefat etmitir. Saryer'deki tekkeyi

Said Paa bunun iaretiyle yapmtr.

Olu Ali Efendi için Mustafa Bahir

Paa, Hâim:: kardei Ali Efendi'nin

bahçesini alp bir tekke yapm ve

onu eyh tayin etmitir. 1180 (1766/

67) ylma doru bu da vefat eyledi.

(IV. 240/41)

Mehmed Efendi (Mûsâzâde hafi-

di) Yükselip ricalden oldu. Il67'de

(1753/54) ulûfeciyân kâtibi ve sonra

Haremeyn muhasebecisi oldu. 1174'

de (1760/61) vefat edip Vefa'ya def-

nedildi. (IV. 243)

Mehmed Efendi (Muslîzâde) Mü-

derris olup 115rde (1738/39) vefat

ederek Edirnekapfda defnedildi. (IV.

233)

Mehmed Efendi (Mutavvelci) Ak-

hisar- Gey^^elidir. Baltaclar hâcesi

olup çounlukla Mutavvel okMlMidu.

21 Ramazan 1131^de (7 Austos

1719) vefat etti. Âlim, fâzl, üstadd.

(IV. 215)

Mehmed Efendi (Mü'minzâde)

Yeniehirlicir. Müderris, Yeniehir

mollas old.. 1085^de (1674/75) vefat

etti. Zengindi. (IV. 182)

Mehmed Efendi (Mü'minzâde)

Yeniçeri kethüdas Arpac Mahmud
Aga'mn oludur. Müderris, Yeniehir

mollas olup Zilka^de llOO^de (Agus-

tos-Eylül 1639) vefat etti. Fürû'da ma-

hirdi. Üvey babas kadlardan Abdül-

mü'min Efendi'ye mensup olmutur.

(IV. 190)

Mehmed Sfendi (Müderriszâde)

Kadizâde'nin eyhülislamlnda fet-

va emini oldu. Sonra Kütahya molla-

s olup ReDiyülewel 999'da (Ocak

1591) vefat etti. Güzel ahlâk sahibi-

dir. (IV. 128)



Mehmed Efendi (Müezzinzâde)

Bursaldr. Erefzâde Ahmed Efen-

di'nin müridi olup ermi saylanlar-

dan kâmil bir eyhdi. 1025^de (I6I6)

vefat etmitir. Müellif idi. Olu Kaniî

Ahmed Efendi 'dir(-^). (V. 145)

Mehmed Efendi (Müfetti) Silistre-

lidir. Müderris ve molla oldu ve bu s-

rada tezkireci ve bâb naibi ve Hare-

meyn müfettii olup nihayet Medine

kads oldu. 19 Zilhicce ni9'da (12

Mart 1708) tlaremeyn arasnda vefat

etti. Fakihdi. (IV. 207)

Mehtned Efendi (Müftîzâde) Ah-

med Efendi'nin(~^) oludur. Müder-

ris, 1119'da (1785) zmir mollas ola-

rak vefat eylemitir. (I. 267)

Mehmed Efendi (Müftîzâde) Hâce-

gândan fodla kâtibi olup 1199'de

(1785) vefat etti. Hekimolu Ali Paa
Camii'nde medfundur. (IV. 26 1)

Mehmed Efendi (Müftîzâde) eyh-
li müftüsü Mehmed Efendimin olu-

dur. Müderris, Eyüp mollas olup 27

evval 1134'de (10 Austos 1822) ve-

fat eyledi. Sakda mahirdi. Olu su-

dûrdan Ahm.ed Efendi'dir. (IV. 218)

Mehmed Elendi (Müftîzâde) Bar-

tnldr. Mücerris, 1239^da (1823/24)

Kudüs mollas olup Muharrem 1255'

de (Mart-Nisan 1839) vefat etti. (IV.

289)

Mehmed Efendi (Mükâif) Halveti

eyhlerinden olup Kara emseddin
Efendi'nin halifesidir. Bu senelerde

(I600~l6l0 aras) vefat etmitir. Ermi

saylanlardandr. Olu Pr Mehmed
Efendi'dir. (IV. 140)

Mehmed Efendi (Müneccim) s-

tanbulludur. Önceleri halk ile gezip

dolat ise de iim-i nücûmu dahi ik-

mal eyleyip ehzade Camii muvakki-

ti oldu. Sonra reisü'l-müneccimîn

olup 1040'da (1630/31) vefat etmitir.

Takvimleri düstûru1-amel olup fen-

ninde ustayd. (IV. 154)

Mehmed Efendi (Münî) Akhisarl-

clr. Kad olup bir müddet Msr'a ka-

d olduktan sonra Medine'de eyhül-

harem oldu. lOOO'de (1591/92) vefat

etti. Üç dilde air ve edebî ilimlerde

ustayd. Nakibendî idi. Muhtasar,

veciz tefsiri vardr. (IV. 130)

Mehmed Efendi (Müstakimzâde)

(Hac) Müstakim Mehmed Efen-

di min(~^) oludur. Müderris ve dersi-

am olup 1164'de (1751) vefat eyle-

mitir. Egrikaprda medfundur. (IV.

364)

Mehmed Efendi (Müemmilzâde)
Ahmed Buharî Damad halifelerin-

den bir Nakibendî eyhidir. Fenârî

Zaviyesi'nde bulundu. 940 (1533/34)

ylndan sonra vefat etmitir. (IV.

112)

Mehmed Efendi (Müteaccim) Sü-

leymaniye müderrisi iken a'bân

lOirde (Ocak-ubat 1603) vefat et-

mitir. lmi orta halli olup Farsça ko-

numa sevdasmdayd. (IV. 137)

Mehmed Efendi (Nâibzâde) Anka-

raldr. Müderris, molla olup Zilka'de

1105'de (Temmuz l694) Mekke pâ-

yesiyle Trablusam kads oldu. Zil-

ka'de llll'de (Nisan-Mays 1700) ve-

fat etti. Cömert, âlim, hametliydi.

(IV. 199)

Mehmed Efendi (Nakibzâde) An-

karahdr. Se^^âd Mehmed Said Efen-

di 'nin oludur. Zilka'de 1057'de (Ara-

lk 1647) nakibüleraf oldu. a'bân

1058'de (Austos-Eylül l648) azledil-

di. Cemaziyelâhir 1066'da (Nisan

1656) ikinci defa nakibüleraf olup
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Cemaziyelâhir 1067'de (Mart-Nisan

1657) azledildi. Zilka'de 1078'de (Ni-

san 1668) vefat etti. Da\Titpaa'da

medfundur. Güzel ahlâk sahibidir.

(IV. 178)

Mehmed Efendi (Nakbendîzâ-
de) Bursaldr. Müderris, Sofya, Sakz

mollas oldu. 1040'da (1630/31) azle-

dilmi olarak vefat etti. Kemâl ve gü-

zel ahlâk sahibidir. (IV. 154)

Mehmed Efendi (Nalbur) Bektaî

erenlerinden olup 1182'de (1768/69)

vefat etti. Hisarfeneri Mescidi Türbe-

si'nde medfundur. (IV. 251)

Mehtned Efendi (Nalburzâde)

Edirnelidir. Müderris olup Rebi^ailev-

vel 1127^de (Mart 1715) vefat etti.

Kardei Abdurrahman Efendi'dir(-^).

(IV. 210)

Mehmed Efendi (Nasûh Aa ma-
nu) Kastamonuludur. Müderris, Ba-
dad, Medine mollas oldu. Ramazan

11 35 'de (Haziran 1723) vefat etmitir.

(IV. 219)

Mehmed Efendi (Nâzn^âde) Ra-

mazan Efendimin oludur. Müderris,

1012^de (1603/04) Yeniehir mollas

olup a'bân 102O'de (Ekim l6ll) ve-

fat eylemitir. Edip, güzel ^oizlüydü.

(IV. 142; II. 418)

Mehmed Efendi (Nâzn^âde) Rum
Mehmed Paa sülâlesinden olup bu
senelerde (1700-1710 aras) vefat etti.

Atasnn camiine defnedildi. (IV. 201)

Mehmed Efendi (Neylîzâde) Mir-

zazâde Ahmed Nevlî Efendimin(-+)

oludur. Müderris olup ll62'de

(1749) vefat etti. Babasnn yanma
defnedildi. (I. 251)

Mehmed Efendi (Niksarîzâde) Nik-

sarl Muslihiddin Mustafa Efendi'

nin(-^) oludur. Müderris olup 40 ya-

nda iken 11 Safer 98rde (12 Haziran

1573) vebadan vefat etti. Olu Abdül-

hay Efendi'dir(-^) (IV. 121; IV. 493)

Mehmed Efendi (Niksarîzâde)

Muslihiddin Mustafa Efendimin(-+)

küçük oludur. Müderris ve sonra ka-

d olup Selanik ve Yeniehir kads ol-

du. 15 Ramazan 1025'de (26 Eylül

l6l6) vefat edip babasnn yanma def-

nedildi. Bekâr, zevk sahibi, usta air-

di. Hezele dükündü. (IV. 493/94)

Mehmed Efendi (Nianczâde)
Ahmed Efendi'nin oludur. 962'de

(1555) dodu. Müderris, Mekke, Ye-

niehir, :kier defa Üsküdar, Haleb,

Badad mollas oldu. Safer 103rde

(Aralk l621-Ocak 1622) Edirne yo-

lunda vefat etti. Na' stanbul'a geti-

rilip Emr Buharî'ye defnedildi. Kâ-

mil, fâzi, sessiz, münzevi idi. Câ-

miü'l-Fusûleyni tekrarlarndan ayk-

layarak Nurü'l-Ayn fi Islah -t Câmi'l-

Fusûleym adl bir kitap yazd. Mirat-

Kâinat adl tarihi ve çeitli kitaplara

ta^likat vardr. (IV. 148)

Mehmeci Efendi (Nizarîzâde) Be-

dahî Hoca Abdullah Semerkandînin

ashabndan ve Nakibendîye büyükle-

rindendir. am'da münzevi olup I. Se-

lim (Yavuz) ki defa ziyaret buyurmu-
tur. Birincide bir konuma olmayp

ikincide .eyh söze balayarak vasiyet-

lerde bulunmutur. Padiahtan susma-

snn sebebi sorulunca ''rütbe-i velaye-

ti hasebinden sükût ile ibtidâ feth-i ke-

lâm eylemedim. Çünkü Acem fethinde

Bediüzzaman Mirza bana ilticada ibti-

dâ kelâm vâki olmad" buyurdular.

923'de (1517) vefat etti. Kabri am'da-

dr. eyh Kutbeddinln emsîyye sini

tesvid eyledi. (IV. 107/08)

Mehmed Efendi (Osmanzâde) Kr-

baç Osman Efendinin oludur. Mü-



cierris, Msr, Sam mollas oldu. Ce-

maziyelâhir 1067'de (Mart-Nisan

1657) vefat etti. (IV. 170)

Mehmed Efendi (Ördek) Kasapba-

Mescidi'nin bânîsidir. Topkaprya

defnedildi. Bii mescide bayazc
Mehmed Efendi minber koyup cami

yapt. (IV. 136)

Mehmed Efendi (Özbek) Buharal-

dr. Nakibend'^dir. Bursa'da Kavakl

Mescidi yakn;.nda muallimhanede

yerlemiti. 10';7'de (1666/67) vefat

etti. Orada medfundur. Ermi saylan-

lardandr. (IV. 177)

Mehmed Efendi (Palabyk Müftü-

zâde) Müderris iken 1219'da (1804/

05) vefat eylemitir. Edirnekap'da

medfundur. Fâzl ve âlimdi. Kardei

Abdürrahim Efendi'dir. (IV. 273)

Mehmed Efendi (Pamakçzâde)
Pamakç esnafndan Bursal Hüse-

yin'in oludur. 985 'de (1577) dodu.
Müderris, molk. oldu. 105

5
'de (1645)

stanbul kads olup Receb 1056'da

(Austos 1646) azledildi. Menemen'e
giderek 1065'de (l655) orada vefat

etti. Âlim, ârifdi. Oullan Mehmed
Efendi(-^), ekib Efendi(-^) ve Nuh
Efendi 'dir(->). Oullarndan biri de

eyhülislâm Ali Efendi'dir. (IV. l67)

Mehmed Efendi (Pamakçzâde)
Mehmed Efendi'nin(-») oludur. Üs-

küdar mollas olup 1094'de (l683)

vefat etti. Salih ve airdi. (IV. l67)

Mehmed Efendi (Pamakçzâde)
eyhülislâm Abdullah Efendi'nin o-
ludur. Müderris, Diyarbekir mollas,

sonra am mollas olup Rebiyülevvel

ll6rde (Mart 1748) Mekke ve sonra

stanbul payesi oldu. 1180'de (1766/

67) Anadolu kazaskeri olup 1181 'de

(1767/68) azille Receb 1183' de (Ka-

sm 1769) Rumeli kazaskeri olarak l6

Ramazan 1183^de (13 Ocak 1770) ve-

fat etmitir. Erikap'da medfundur.

Ulemâ-y Tesmiyedendir. (IV. 251)

Mehmed Efendi (Pîr) stanbullu-

dur. Müderris ve Üsküp müftüsü ol-

du. 1020'de (1611) vefat etti. Fakih ve

kenar müftülerin en kâmiliydi. fta

meselelerini hâvi bir mecmuas var-

dr. (IV. 142)

Mehmed Efendi (Pîrî) (Kadzâde)
Birgilidir. Müderris olup Zilka'de

1122'de (Ocak 1711) vefat etü. (IV

207)

Mehmed Efendi (Piyade) Kastamo-

nuludur. Müderris olup mevleviyet

kabul etmedi. e^^^â 1049 'da (ubat
1640) vefat etti. Salih, safiydi. '''Hâne-i

kabre piyade geldi" vefat tarihidir.

(IV. 160)

Mehmed Efendi (Pürkalem^âde)

Müderris olup Zilka'de 1127'de (Ka-

sm 1715) vefat etti. (IV. 210)

Mehmed Efendi (Rfkî Naibi) Bo-

luludur. Müderris olup 2 Rebiyülev-

vel 1119'da (5 Mays 1707) vebadan

vefat etti. (IV. 207)

Mehmed Efendi (Rodosîzâde)

Ayasluludur. Müderris olup 23 Mu-
harrem 11 13 'de (30 Haziran 1701)

vefat eyledi. Ulûm, meânî ve usûlde

mahirdi. Eyüp'te îdriskökü'nde

medfundur. Eserleri: Kitaplarn hami-

inde tahrirât, bn Hallikan'm Vefeyâ-

tü'l'Ayân fi Enbâ-i EhnâVz-Zamân
adl eserinin tercümesi, Harac- Ehû
Yusuf, Hamse-i Nizamî, Acâîbü'l-

Mahlûkâtn ikinci yarsnn tercüme-

leri, Divan- Örfî'den dört kaside er-

hi. (IV. 200)

Mehmed Efendi (Sabuncuzâde)
(Hac) Edirneli Hasan Efendi'nin og-
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ludur. Müderris, Trablusam mollas

oldu. Zilhicce 1117'de (Mart-Nisan

1706) vefat etti. (IV. 205)

Mehmed Efendi (Saçaklzâde) Ma-

raldr. Müderrislerin övüncü idi.

1155^de (1742) vefat eyledi. Üsküdar'

da medfundur. Takrîrü'l-Kavânm

ve Hayalî üzerine haiyesi ve Risa-

le-i Velediy
e
'S ve baka eserleri olan

bir fâzldr. Velediye'smi çada Ko-

nevî Mehmed Efendi erhetmitir.

Olu brahim Efendi ll49''da

(1736/37) vefat eyledi. (IV. 233/34)

Mehmed Efendi (Sa'dîzâde) Kale-

cikii Sa^dîEfendi'nin oludur. Müder-

ris, zmir, Badad, Üsküdar ve Medi-

ne mollas oldu. 22 Cemaziyelâhir

1018'de (22 Eylül l609) vefat etti.

Keskindede'de medfundur. Âlim ve

doru idi. (IV. 141)

1016 Melmed Efendi (Sadreddinzâde)

Ruhullah Mehmed Efendi 'nin(-^) o-
ludur. Müderris olup Rebiyalevv^el

1066'da (Ocak l656) vefat etti. Olu
Abdülhay Efendi'dir(-^). (II. 421)

Mehmed Efendi (Safâhzâde) stan-

bulludur. Tpda mahir olup Fâtih Dâ-

rüifas reisi ve saray tabibi oldu.

977de (1569/70) vefat eyledi. (IV.

119)

Mehmed Efendi (Sahhaf) (Kaba-

sakal) Âlâiyelidir. Müderris, molla,

Medine mollas oldu. 1089^da (l678)

vefat etti. Dindard. (IV. 183)

Mehmed Efendi (Sahhaf mam)
Karasilidir. Firûz Aa Mescidi imam
olup tp ve riyaziyatta mehur oldu.

Sahhaflkla geçinerek 1032'de (1623)

vefat etti. (IV. 149)

Mehmed Efendi (Sahhaf eyhîzâ-

de) Abdülbâkî Efendimin oludur.

Müderris ve Edirne kads olup Ce-

maziyelâhir 1116'da (Ekim 1704) na-

kibüleraf oldu. Muharrem 1118'de

(Nisan-Mays 1706) stanbul payesi,

ewâl li:.9^da (Ocak 1708) stanbul

kads olup 1120'de (1708) ayrld.

Zilhicce 1123'de (Ocak 1712) nakib-

likten azledilerek Anadolu kazaskeri

oldu. Safer 1125'de (Mart 1713) ayrl-

d ve Rebiyülâhr 1128'de (Nisan

1716) Rumeli kazaskeri olup Rebiyü-

lewel 1129'da (ubat 1717) azlolun-

du. Edirne'de hastalandndan gelir-

ken Silivri'de vefat etü. Na' getirilip

Zincirliku)a'ya defnedildi. Salih, ârif-

di. (IV. 212)

Meimed Efendi (Sahhaf eyhizâ-

de) Ünsî Efendi'nin(->) oludur. Mü-

derris, Fikbe mollas olup 1145 (1732/

33) ylndan sonra vefat etti. (IV 227;

III. 314)

Mehmed Efendi (Saidzâde) Mara-

hdr. Âl-i Bektut neslinden Abdülaziz

Efendimin oludur. Atalan ulemâ-

dandr. Rebiyülewel 980'de (Tem-

muz 1572) am müftüsü ve 983'de

(1575/76;* Kudüs mollas oldu. O se-

ne Zilhiccesinde (Mart 1576) vefat et-

mitir. Fâzld. Kadt Beyzâvtve Ke-

af zmsmdz muhâkemat, Hidâye'ye

ve Miftâii2. ta'likat vardr. Olu Mu-

idi Mehmed Efendi' dir(-^). Küçük

kardei /hmed Çelebi seri kâtip idi.

(IV. 121/22)

Mehmed Efendi (Samsunîzâde)

Ahmed Efendi'nin oludur. Müderris,

zmir, Kudüs, Medine ve yine Kudüs

mollas olup Receb 998'de (Mays

1590) azledilmi olarak vefat etti. Gü-

zel ahlâ.< sahibidir. Kudüs'de baz

hayrat vardr. (IV. 128)

Mehmed Efendi (Sar) Kalem sa-

hiplerinden olup dârüssaâde aas
vazcs, llOO'de (1688/89) Hare-



meyn muhasebecisi olup llOl'de

(1689/90) Üsküdar'da medfundur.

Bu sene vefat eden Kethüda Meh-
med Efendi baka bir zattr. (IV. 191)

Mehmed Efendi (San Alizâde) Ho-
ca biraderi Sa:; Ali Efendi'nin(-->) o-
ludur. Müderris ve Yeniehir mollas

olup 1064'de (1654) orada vefat etti.

(IV. 167; III. 511)

Mehmed Efendi (Sârikulbahrzâ-

de) Babas kaoclar kethüdas Hüse-

yin Efendi 'dir ki, Fmdkh'da bir gece

yalsna tahta perde çektirip deniz-

den bir miktar arsa katmakla o lâkab

almtr. Müderris ve am mollas

olup 5 a'bân 1128'de (25 Temmuz
1716) vefat etti. Sâlih^ dindar bir

adamd. (IV. 211)

Mehmed Efendi (Semercizâde) Se-

merci Mustafa nm oludur. Kastamo-

nuludur. Müderris olup 1095'de (1684)

vefat etti. lim sahibiydi. (IV. 187)

Mehmed Efendi (Sertarîkzâde)

Moralidir. 16 sene Nureddin Cerrahî

Tekkesi eyhi olup 1209'da (1794/95)

vefat eyledi. CV. 269)

Mehmed Efendi (Seydîzâde) A'rec

Seydî'nin oludur. Müderris, zmir,

Konya, Kütahya mollas oldu. Zilhic-

ce 1013'de (Mays 1605) azledilmi

olarak vefat etti. Eyüp'de medfundur.

Güzel halle mehur, dervi huyluy-

du. (IV. 138)

Mehmed Ef€;ndi (Seyyid) Emirler

Tekkesi eyhi olup lll4'de (1702/

03) vefat etti. (IV. 200)

Mehmed Efendi (Seyyid) Konyal-

dr. Fenârî Ahmed Paa Zaviyesi'ne

1108'de (1696,^97) eyh oldu. 1112'de

(1700/01) istifa eyledi ve iki defa hac-

ceyledL 3 Receb 1118'de (11 Ekim
1706) vefat efd. Meczup ve cömertti.

Bir cami ve bi:: zaviye yapt. (IV. 206)

Mehmed Efendi (Seyyid) brahim
Hakk'nn oludur. Müderris ve mek-
tûbî olup evval 1139'da (Mays-Ha-

ziran 1727) vefat etti. Ta'lik hattatyd.

(IV. 221)

Mehmed Efendi (Seyyid) Müderris

olup ll45'de (1732/33) vefat etti.

Muratpaa'da medfundur. (IV. 227)

Mehmed Efendi (Seyyid) eyhülis-

lâm Seyyid Feyzullah Efendi'nin toru-

nu, Mustafa Efendi 'nin(-->) oludur.

Müderris olup llSTde (1738/39) ve-

fat etti. Dedesinin yaptrd medre-

sede medfundur. (IV. 428)

Mehmed Efendi (Seyyid) Çelebi

eyh Hac Mehmed Efendi 'nin(->)

kardei Abdurrahman Efendi'nin(">)

oludur. Il62'de (1749) babasnn
yerine Hekim Çelebi Tekkesi'ne eyh
olup ll67'de (1754) vefat eyledi. Ba-

basnn yanma defnedildi. Olu Ab-

durrahman Efendi'dir(->). (IV. 212)

Mehmed Efendi (Seyyid) Müderris,

Zilhicce 1175'de (Temmuz 1762) Ma-
nisa mollas olup sonra vefat etti. (IV.

247)

Mehmed Efendi (Seyyid) Hsn-
mansurludur. Müderris olup Zilka'de

1180'de (Nisan 1767) vefat eyledi.

Bilgisi ile mehur, aklî ve naklî ilimle-

re âinâ bir fâzld. (IV. 249)

Mehmed Efendi (Seyyid) Müderris

olup 1182'de (1768/69) vefat etti.

Edirnekap'da medfundur. (IV. 251)

Mehmed Efendi (Seyyid) Müderris

ve 1 aMn 1184'de (20 Kasm 1770)

Diyarbakr mollas oldu. Sonra vefat

eylemitir. (IV. 253)

Mehmed Efendi (Seyyid) Yeniehir-

lidir. Enderun'dan yetierek hazine

kethüdas oldu. Azilden sonra hâce-

gânlk verilip maliye tezkirecisi oldu.

1174'de (1760/61) birkaç gün Limni'
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ye sürülüp döndükten sonra 1175' de

(1761/62) hazine muhasebecisi, 1176

(1762/63) ve 1178'de (1764/65) iki ke-

re Haremeyn muhasebecisi oldu.

1183^de (1769/70) vefat edip Vefa ci-

vanna defnedildi. (IV. 251)

Mehmed Efendi (Seyyid) Tokatl-

dn\ Müderris, Selanik kads olup

1200'de (1786) vefat etti. Edirneka-

prda medfundur. (ÎV. 262)

Mehmed Efendi (Seyyid) zmirli-

dir. Müderris olup 1238'de (1822/23)

îzmir mollas oldu. Az müddette vefat

etti. Yal ve titrekdi. (IV. 284)

Mehmed Efendi (Seyyid) Tersane-i

Âmire'de 15 seneden fazla bamühen-

dis olup 1247'de (1831/32) vefat etti.

Tersane ardnda medfundur. (IV. 288)

Mehmed Efendi (Seyyid) Serkeh-

hâl- hassa olup 1255'de (1839) vefat

etti. Ayrlkçemesi'nde medfundur.

(IV. 289)

Mehmed Efendi (Seyyid) stanbul-

ludur. Müderris ve Zilka'de 1260'da

(Kasm 1844) Badad mollas oldu.

Sonra vefat eylemitir. (IV. 291)

Mehmed Efendi (Seyyid) Kazdal-

dr. Müderris ve Zilka'de 1271 'de

(Temmuz-Agustos 1855) zmir mollas

oldu. Daha sonra vefat etti. (IV. 294)

Mehmed Efendi (Seyyid Alizâde)

Ali Efendi'nin oludur. Müderris ve Ti-

reye müftü, kad, Bosna ve Kayseri

mollas olup azledilmi olarak 1043 'de

(1633/34) vefat etti. Emir Buharî'cie

medfundur. Âlim ve fâzld. (IV. 156)

Mehmed Efendi (Seyyid) (Bada-
dîzâde) Ahmed Efendi'nin oludur.

Müderris olup 971'de (1563/64) Yu-

suf Paa Medresesi'n yaptrnca bu-

nu müderris tayin etmitir. Zilka'de

1004'de (Temmuz 1596) Rodos müf-

tüsü iken vefat etti. Kabiliyetliydi.

(IV. 132)

Mehmed Efendi (Seyyid) (Fodla

Kâtibi) Enderun'dan yetime olup ve-

kilharç ve ehzade Mustafa'ya lala ol-

mutu. Sonra fodla kâtibi ve hâcegân-

lkla çerag 'Olunmutur. Rebiyüle\'"V'el

1222'de (Mays 1807) hâcelikle araba-

clar kâtibi olup ardndan IV. Musta-

fa'nn validesi sultana kethüda olmu-

tur. 1223'de (1808) azledildi. Yal ve

görme zorluu olduundan Muharrem

1227'de (Ocak-ubat 1812) sokakta

padiaha tesadüfle bilememekten se-

lâm verince padiahn houna gidip

kz kardeire kethüda tayin ettiler. 8

Zilhicce 12::6'da (6 Eylül 1821) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. Oullar

Salih iMehmed Bey(-*) ve Sâdk Meh-

med Bey'dir(^). (IV. 283/84)

Mehmed Efendi (Seyyid Halil

Efendizâde) Mevâlîden Halil Tayyib

Efendi'nin oludur. Il40'da (1727/

28) Eyüp mollas oldu. I. Mahmud
devri (1730-1754) balarnda vefat

eyledi. (IV. 225)

Mehmed Efendi (Seyyid) (Hâim-
zâde) Müderris, Cemaziyelevvel

ll43'de (Kasm 1730) Kudüs ve son-

ra am mo'las olup 1150 (1737/38)

ylndan sonra vefat etmitir. Olu
Abdullah E:^endi'dir("^). (IV. 231)

Mehmed Efendi (Seyyid) (Kadzâ-

de) Müderris olup 1174'de (1760/61)

vefat edip Kasmpaa'da Doymazde-

reye defnedildi. (IV. 246)

Mehmed Efendi (Seyyid) (Köse

Emir) (Hac) Katar eyhlerinden

olup Ayasofya vaizi oldu. 12 Safer

1176'da (2 Eylül 1762) vefat etti. Top-

kap'da medfundur. Olu Hakk Ha-

san Efendi-dir(^). (IV. 247)



Mehmed Efendi^ (Seyyid) (Müftî-

zâde) Milasldr. Müderris, molla, Ce-

maziyelâhir 1229 'da (Mays-Hazran
1814) bilâd~ erbaa payesi, Rebiyülâ-

hir 1230'da (Mart 1815) Mekke paye-

si ve Muharrem 1231'de (Aralk 1815)

Medine mollas oldu. 8 Rebiyi.ilevA^el

1232'de (26 Ocak 1817) amada vefat

etti. (IV. 281/82)

Mehmed Efendi (Seyyid) (erfzâ-
de) Mehmed Efendi 'nin(-^) torunla-

rndandr. Müderris olup 5 Zilhicce

1239'da (1 Austos 1824) vefat etti.

Üsküdar'a defnedilmitir. (IV. 258)

Mehmed Efendi (Sipahi) Müderris,

Sivas, Diyarbekir, Filibe, Üsküdar
mollas oldu. 6 a'bân 1128'de (26

Temmuz 1716) vefat etti. Temiz ni-

yetliydi. Olu Sipahizâde Mehmed
Efendi'dir(-^). (IV, 211)

Mehmed Efendi (Sipahi) Bursal-

dr. Müderris, Bursa mollas oldu. Re-

ceb ll42'de (Ocal^-ubat 1730) vefat

etti.. (IV. 224)

Mehmed Efendi (Sipahzâde) Bur-

saldr. Müderris, Badad ve zmir
mollas oldu. Zilka'de 9.97'de (Eylül

1589) zmir'de veiat eyledi. Riyaziyat

ve ilm-i kelâma vâkft. Tecrid Hai-
yesi, Evzahu'l-Mesalik ilâ Marifeti 'l-

Büldan ile fenden bir risale kaleme

almtr. (IV. 127)

Mehmed Efendi (Sipahzâde) Si-

pahi Mehmed Efendi'nin(-^) oludur.
Müderris ve dersiam olup 1158'de

(1745) vefat etti. Kasmpaa'da Doy-
mazdere'de defnedildi. (IV. 236; IV.

211)

Mehmed Efendi (Sivrikoz) Çal
Mescidi 'ni bina eyledi. Minberini b-
rahim Efendi koyclu. (IV. 136)

Melmed Efendi (Siyah) Maliye-

den yetiip tara defterdarlklarnda

ve Mora tahririnde bulundu. Rebiyü-

levvel 1128'de (Mart 1716) Mora def-

terdar oldu. Sonra hâcegândan olup

1138'de (1725/26) mevkufati ve son-

ra ehremini, Cema2iyele^^el 1143'

de (Kasm 1730) bamuhasebeci, Zil-

ka'de ll44'de (Mays 1732) yeniçeri

kâtibi ve sonra matbah emini olup

1154'de (1741) vefat ederek Eyüp'e

defnedildi. (IV. 233)

Mehmed Efendi (Sofu) Dramaldr.

Müderris, sonra Kayseri ve Bosna
mollas oldu. Siroz müftüsü ve Draç

kads olup 1030'da (l621) vefat etti.

Âlim, salih, dindard. (IV 147/48)

Mehmed Efendi (Sofu Emir) Egir-

dirlidir. Müderris, Yeniehir, Edirne,

Medine mollas oldu. e\^^âl ll42'de

(Nisan-Mays 1730) vefat etti. Fakih-

di. (IV. 224)

Mehmed Efendi (Subazâde) Ba-

bas yeniçeri yayabas idi. Müderris,

Badad mollas olup Zilhicce 995'de

(Kasm 1587) vefat etti. Âlim ve kâ-

mildi. (IV. 126)

Mehmed Efendi (Sûfî) Evhadeddin

Tekkesi eyhi olup 1272'de (1855/

56) vefat eyledi. Kocamustafapaa'da

mefdundur. (IV. 294)

Mehmed Efendi (Sûfîzâde) Emir

Sultan ile Bursa'ya gelen Sûfî Sinan'n

torunlarndandr. Halveti Hayreddin

Efendi 'nin halifelerinden olup Beik-
çiler Camii'ne eyh oldu. 1040'da

(1630/31) vefat etti. Evlâdndan biri

Ahmed Efendi'dir(-+). Bu aileden

Seyyid Abdurrahman Efendi 1227'de

(1812) vefat etti. Zeynîler'de defne-

dildi. (IV 154)

Mehmed Efendi (Sürmelizâde)
Mehmed b. Mehmed 'in oludur. Sür-

meli olarak domutur. Tahsilden
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sonra kad oldu ve Fâtih Camii'ne ha-

tip olup 920'de (1514) vefat eyledi.

Bir Arapça kasidede krâat- seb'aya

mülhak oiup krâat- selâse meâyihi-

ni beyan etmitir. (IV. 110)

Mehmed Efendi (Süvarizâde) Bur-

saldr. Müderris olup Cemaziyelev-

vel llll'de (Kasm l699) vefat etti.

(IV. 199)

Mehmed Efendi (a'bânîzâde) Ka-

zasker a'bân Efendi'nin kardei Bos-

tanc Hurrem Aga'nm oludur. Mü-

derris, molla olup Rebiyülev^el 1094'

de (Mart 1683) stanbul kads olup

Receb 1095'de (Haziran-Temmuz

1684) azledildi. 1098'de (l687) Ana-

dolu pâyesiyle am kads oiup Receb

1099'da (Mays 1688) azledildi. a'bân

1102'de (Mays l691) Kbrs'a sürülüp

1103'de (1691/92) brakld. Muhar-

rem 1104'de (Eylül 1692) Anadolu ka-

zaskeri oldu. 29 Safer 1104'de (9 Ka-

sm 1692) Edirne'de vefat etti. Orada

Selçuk Bey Medresesi'nde medfun-

dur. Bilgili ve keyif ehliydi. Olu Azim

Mehmed Efendi' dir(-^). Bunun oul-

lar Feyzî Râsim Efendi(-*) ile Ahmed

Efendi' dir(->). Ricalden a'bânzâde

Muhteem Mehmed Efendi'nin bu sü-

lâleden olmas muhtemeldir. (IV. 193)

Mehmed Efendi (a'rânîzâde)

Ebüssuûd Efendi'nin(->) oludur.

Müderris olup 1106'da (1694/95) ve-

fat etti. Olu mevâlîden Mehmed Ra-

mazan Efendi'dir. (I. 170)

Mehmed Efendi (âfîî) Müderris,

1177'de (1763/64) am ve Zilhicce

1182'de (Nisan 1769) Mekke mollas

oldu. Sonra vefat etti. (IV. 253)

Mehmed Efendi (âmîzâde) Bab-

âli'den yetiip 1057'de (1647) büyük

tezkireci ve sonra beylikçi oldu. Ra-

mazan 1061'de (Agustos-Eylül l651)

reisülküttab olup Zilhicce 1062'de

(Kasm l652) azlolundu. Receb 1064'

de (Mays-Haziran 1654) ikinci defa

reis olup 1065 (l655) balarnda azle-

dilerek hacca gitti ve bir Paa' nm
elinden cömertlii kurtard. Zilhicce

1066'da (Eyiül-Ekim 1656) üçüncü

defa reis oldu. 1074'de (1663/64) da-

mad Kadzâde brahim Paa ile bir-

likte vefat etti. Akll, tedbirli ve En-

derun'ca nüfuzlu olup bu durum sad-

razamn rekabetine sebep oldu. (IV.

174)

Mehmed Efendi (ârih-i Mülteka)

Halebli Seyyid Mahmud Efendi'nin

oludur, istanbul'a gelip müderris,

Msr ve Edirne mollas oldu. Cemazi-

yele\^el 1096'da (Nisan l685) tarik-

ten ismi silindiyse de llOO'de

(1688/89) yeniden yazld. Safer

1103'de (Kasm I691) stanbul kads

oldu. Cemaziyelâhir'de (ubat-Mart

1692) azledilip Muharrem 1104'de

(Eylül 1692) vefat etti. Çok bilgili

olup her ilimle ilgilenir, bazen ask

suratl, bazen güler yüzlü,. bazen çok

konuan, bazen suskun olduundan

deikendi. Eserleri: Tarikat-î Mu-

hammediye erhi, ilm-i edebde Ta-

köprîzâde kitabna erhi, Gâyetü'l-

Gaye, Talebetü'l Hâkim ve Mehniye-

tü'l-Mehâkim, fürûda bir ve tbba âi-

nâ olduundan ondan da bir risale.

(IV. 192/93)

Mehmed Efendi (ekerzâde) (Ha-

c) mam- sultam eker Mehmed

Efendi^nin oludur. Müderris olup

Cemaziyelevvel ll66'da (Mart 1753)

vefat etti. Karacaahmet'de medfun-

dur. Mehur hattatdr. Olu mevâlî-

den Feyzullah Sermedi Efendi'dir.

(IV. 240)



Mehmed Efendi (emseddinzâde)
emseddin ^ifendizâde Hüseyin

Efendi'nin oludur. Müderris ve Mek-
Ice mollas olup 19 a'bân 1119'da (15

Kasm 1707) 70 yanda vefat etmi-

tir. (IV. 206; Il. 167)

Mehmed Efendi (enseddinzâde)
Nefeszâde emseddin Efendi'nin(->)

torunudur. Müderris, molla, Mekke
kads olup 1155 (1742) ylma doru
vefat etti. (lY. 233; IIL 167) tlIL

167 'de 1155 C-742) tarihinden sonra

vefat ettii yazldr.]

Mehmed Efendi (erifzâde) Yeni-

ehir'de Halve:î eyhi Mahmud Efen-

di'nin olu olup Bursa mollas olan

erif Efendi'nin oludur ve eyhülis-

lâm Çatalcal Ali Efendi'nin torunu-

dur. 1115'de (1703/04) dodu. 1133'

de (1720/21) müderris olup Kevâki-

bîzâde Velîyeddin Efendi'ye damad
oldu. 1159'da (1746) Yeniehir, 1165"

de (1752) Bursa, sonra Mekke molla-

s ve Cemazivelâhir 1169 'da (Mart

1756) stanbul kads oldu. Rebiyülâ-

hir 1170'de (Ocak 1757) nakibüleraf

olup Cemaziyalâhir 1172'de (ubat
1759) azledildi. Muharrem 1180'de

(Haziran 1766) Anadolu kazaskeri ol-

du. llSl'de (1767/68) azledildi. Ra-

mazan 1183'de (Ocak 1770) Rumeli

kazaskeri oldu. 2 Rebiyülâhr 1186'da

(3 Temmuz 17^2) kinci defa nakibü-

leraf oldu. 1 Cemaziyelâhir 1187'de

(20 Austos 1773) eyhülislâm oldu.

15 Zilhicce 1187'de (27 ubat 1774)

azledildi. 16 ZiJicce 1193'de (25 Ara-

lk 1779) vefat eyledi. Eyüp'te Çivizâ-

de merkadine defnedildi. Sahihü'n-

neseb, honüvis-i talikat idi. Ömrü-
nün sonunda hasta olunca binbir

güçlükle rükû ve secde ederdi. Üç
olu kald ki, Mustafa Edib Efendi,

Ebûlhayr Efendi ve erif Efendi'dir.

Edib Efendi'nin olu emseddin
Efendi ve erif Efendi'nin oullar
Mehmed Efendi ve Es'ad Efendi'dir.

Birkaç da kz olmutur. Torunlarn-

dan biri Seyyid Mehmed Efendi'

dir(->). (IV. 257/58)

Mehmed Efendi (eyh) Ümmî Si-

nan Efendi'nin oludur. Müderris,

Galata, Medine mollas olup 1023 'de

(16 14) vefat eyledi. Âlim ve dindard.

Olu Hasan Efendi'dir(~^). (IV. 144;

III. 110)

Mehjned Efendi (eyh) Gence müf-

tüsü olup ll62'de (1749) vefat etti.

Edirnekap'da medfundur. (IV. 237)

Mehmed Efendi (eyh Ca'ferzâ-

de) Abdülbâkî Efendi'nin oludur.

Müderris, molla olup a'bân llOO'de

(Mays-Hazran 1689) stanbul paye-

si, Muharrem 1105'de (Eylül 1693)

Anadolu kazaskeri oldu. Zilka'de'de

(Temmuz l694) azledildi. a'bân
1108'de (Mart 1697) vefat edip Emir

Buharî'ye defnedildi. Alçakgönüllü

ve âlimdi. (IV. 197)

Mehmed Efendi (eyh) (Kevâki-

bîzâde) ibrahim Efendi'nin oludur.

1030'da (1621) dodu.' Müderris,

molla ve Mekke kads oldu. evval
1091'de (Kasm I68O) stanbul kads
oldu. Muharrem 1092'de (Ocak-u-
bat 1681) azledildi ve Safer 1093'de

(ubat 1682) irpençeden vefat etti.

Üsküdar'da Harmanlk'da medfun-

dur. Salih ve dindard. Ferâidü's-Se-

îtiyyeyi telif etti. Olu Ahmed Efendi'

dir. (IV. 185)

Mehmed Efendi (eyh) (Mirzazâ-

de) Ulemâdan Mirza Mehmed Efen-

di'nin oludur. Müderris, molla olup

lll4'de (1702/03) stanbul payesi,
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1119'da (1707) Mekke kads, Safer

1122'de (Nisan 1710) stanbul kads
olup 16 ay sonra istifa eyledi. Safer

1128'de (Mart 1713) Anadolu kazas-

keri olup 14 ayda azledildi. Rebiyüâ-

hir 1129^da (Mart-Nisan 1717) Rumeli

kazaskeri olup 1131'de (1719) azledil-

di. 1134'de (1721/22) ikinci defa Ru-

meli kazaskeri olup 1135'de (1722/

23) azledildi. Il43'de I. Mahmud'un

tahta çkt gün (2 Ekim 1730) ey-

hülislâm oldu. Görme zaaf hasebiyle

o sene e\a''âlinde (Nisan 1731) istifa

eyledi. Il47^de (1734/35) vefat eyle-

mitir. Üsküdar'da Tunusbagrnda ba-

bas yannda medfundur. eyhülis-

lâm Seyyid Feyzullah Efendi'nin da-

madyd. Gayet âbid ve nezih olup

her üç günde bir hatmederdi. Kurrâ,

bir mükil hallinde kendilerine müra-

caat ederlerdi. Üsküdar^da bir camii

vardr. Oullar Said Efendi ve Ah-

med Neyli Efendi'dir. Damad, mevâ-

lîden Mehmed Es'ad Efendi ve kz
kardeinin olu smail Efendi^ dir. Ket-

hüdas Hac Mehmed Efendi, ll64'de

(1751), telhisçisi Kadzâde Mustafa

Efendi ll65'de (1752) vefat ederek

Üsküdar'a defnolundular. (IV. 228)

Mehmed Efendi (eyh) (Taköp-

rîzâde) Kemâleddin Mehmed Efen-

di'nin(->) oludur. Müderris iken Re-

biyülâhr 1015'de (Austos l606) ve-

badan vefat etmitir. (IV. 80)

Mehmed Efendi (eyhîzâde) Ebû

shakzâde Said eyhî Efendi^nin toru-

nudur. Rebiyâilâhir 1228^de (Nisan

1813) Bursa mollas olup orada vefat

eyledi. (IV. 280; III. 30)

Mehmed Efendi (eyhzâde) 1032

de (1623) vefat eden eyh Sinan Efen-

di'nin oludur. Müderris ve uzun

müddet fet\^â emini olup mehur ol-

du. Sonra birçok zaman mevleviyette

gezip evvfl 1063'de (Eylül 1653) üç

gün stanbul kads ve sonra Anadolu

payesi oldu. ev^^âl 1068'de (Temmuz

1658) vefat etti. Mimar Sinan Mesci-

di'nde medfundur. Fâzldr. Olu Sâ-

dk Mehmed Efendi-'dir("^). (IV. 171)

Mehmed Efendi (ikârîzâde) ikâ-

r Yusuf Efendi'nin oludur. Müder-

ris, Selanik, am mollas oldu. Mu-

harrem ll46'da (Haziran-Temmuz

1733) Mekke mollas olup ll47'de

(1734/35) ^-efat etmitir. (IV. 229)

Mehmed lfendi (iman) Yeniçeri

olup bayazc olarak turnacba pâ-

yesiyle enekli oldu. Ördekkasap

Mescidi 'ni camiye çevirdi. Vefatnda

oraya defnedildi. (IV. 201)

Mehmed Efendi (Tadizdarzâde)

Müderris, Medine mollas olup azle-

dilmi olarak yolda gelirken Cemazi-

yelâhir 1103'de (ubat-Mart l692) ve-

fat etti. (IV. 192)

Mehmed Efendi (Tefstrî) Sofular

da Alâeddm Tekkesi eyhi Ali Efen-

di'nin olu olup 995'de (1587) do-
du. Müdeni ve kad oldu. Üsküp ka-

ds iken 1077'de (1666/67) vefat etti.

Ünlü müfessir olup Beyzâvî'y^ pek

çok risale yazmtr. Olu sudûrdan

Atâullah E::endi'dir. (IV. 177)

Mehmed Efendi (Tefsiri) Ayntabl-

dr. Müde-Tisdi. Bir aralk stanbul'a

geldi ve sonra memleketine döndü.

Rebi^âile^^'el llll'de (Eylül 1699) ve-

fat etti. Âlim, fâzld. Daima tefsir ile

meguldü. Nakibendî ve sâlih olup

talebesinden biri bir yere gitse harc-

rahn verirdi. Ramazanda talebesini

iki ksma ayrarak evinde her gece bir

ksmna iftar ettirirdi. (IV. 199)

Metmed Efendi (Temizâde) En-

derun aalarndan olup III. Mustafa'



ya an ball olduundan tahta ç-

knca (1757) Galata voyvodas oldu.

Sonra hâcegânhkla 1172'de (1758/

59) arpa emini olup hazine-i âmire-

den para verildi. 3 Receb 1173'de (20

ubat 1760) vefat etti. (IV. 244)

Mehmed Efendi (Terzizâde) Bir

imamn oludur. stanbulludur. Mü-
derris olup Receb 1108'de (ubat
1697) vefat eyledi. (IV. 197)

Mehmed Efenci (Tevfikîzâde) Ah-

med Efendi'nin oludur. Müderris,

Haleb, Msr ve Mekke mollas oldu.

1102'de (1690/91) Kbrs'a sürülüp

1103'de (1691/92) affolundu. a'bân
1104'de (Nisan :i693) stanbul kads
olup Muharrem 1105'de (Eylül 1693)

azlolundu. Cem.aziyelevvel 1112'de

(Ekim-Kasm 1700) Anadolu payesi

olup Rebiyülâhir 1115'de (Austos-

Eylül 1703) Rumeli kazaskeri olup o

sene Recebinde (Kasm) azledildi. 29

Receb 11 21 'de (^: Ekim 1709) vefat et-

ti. Âkpaa'da Çemîzâde Türbe-

si'nde medfundur. ffetliydi. (IV. 207)

Mehmed Efendi (Tezkireci) Kudsî-

zâde eyh Mehmed Efendi'nin tezki-

recisi olduundan böyle lâkapland.

Müderris, molla, sonra Mekke kads,
Rebiyülevvel 1089'da (Mays 1678) s-

tanbul kads olup Rebiyülâhir 1090'

da (Mays l679) azlolundu. uumnu
kaybetti ve bu hali üç sene sürdü. Ra-

mazan 1097'de (Temmuz-Agustos

1686) vefat etti. j^mir Buhar'de med-
fundur. Vakur, nezihti. (IV. 187)

Mehmed Efendi (Tosyavîzâde)
Müderris olup 1197 'de (1783) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. (IV. 26l)

Mehmed Efendi (Trabzonîzâde)

Trabzonlu îbranim Efendi'nin (v.

1095/l684)(->) oludur. Müderris

olup 29 Ramazan 11 21 'de (2 Aralk

1709) vefat eylemitir. (I. 109)

Mehmed Efendi (Turucuzâde)
Müderris olup Safer 1141'de (Eylül

1728) vefat etti. Olu Abdürrahim

Efendi'dir(->). (IV. 223)

Mehmed Efendi (Turunçzâde) Ka-

d olup 1205'de (1790/91) vefat etti.

Karacaahmet'e defnedildi. (IV. 458)

Mehmed Efendi (Tülbendzâde)
Kad, sonra Erzurum defterdar ve 993'

de (1585) kk- sân defterdar olarak

azledilmi ve evval 998'de (Austos

1590) vefat etmitir. airdir. (IV. 128)

Mehmed Efendi (Türâbîzâde) Tü-

rab Ali Efendi'nin oludur. Akehirli-

dir. Fâzl olduundan Budin müftüsü

olup 990'da (1582) vefat etti. Küçük
kardei smail Efendi(-^), onun olu
Mehmed Çelebi 'dir(-^). (IV. 124)

Mehmed Efendi (Uryânî) Yergö-

gülüdür. Mukaddemat- ulûmu tahsil-

le cezbe-i lâhiyeye mazhar oldu. Ür-

yan olarak Msr'a varp nice yllar ot

ve yaprakla tekmil-i riyazat eyledi.

Sonra Gülenîzâde Ahrned Efendi

"hüner insan olmakdr, hayvan gibi

otlamak deildir" diye halini kefedip

orada tekmil-i tarikat ederek Anado-

lu'ya geldi. Slasnda ikamet ederek

Mesnevi okuttu. 999'da (1591) vefat

etti. Yergögü'de defnolundu. Âlim,

zâhiddi. Yahya Bey, Gül§en-i En-

vâfm2i bunun hakknda bir fasl

nazmeyledi. Annesi Kadnck Ana
dahi keramet sahibi olup yannda
medfundur. (IV. 129)

Mehmed Efendi (Uryânîzâde) Ur-

yânî Ali Efendi'nin(-^) oludur. Bur-

sa'da reisül-müderrisîn olup ll63'de

(1750) vefat eyledi. Babasnn yanma
defnedilmitir. Fâzld. (III. 523)
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Mehmed Efendi (Uzun Hafz) Hâ-

cegândan olup masraf- ehriyârî ola-

rak 11 Rebiwlâhir 1222'de (19 Mays

1807) vefat etti. Aynhkçemesi'nde

medfundur. Sen^et sahibiydi. Oulla-

rna "Uzun Hâfzzâdeler" denir. Oul-

lan Hac Mustafa Münih Efendi ve Sa-

id Efendi'dir. Mustafa Efendi'nin olu

zzet Mehmed Efendi ve bu aileden

mazbata odas hulefâsmdan Hüseyin

Hüsnî Bey b. Ahmed Necib Efendi

1281 'de (1864/65) vefat ederek Ayr-

lkçemesi'ne defnedildiler. (IV. 275)

Mehmed Efendi (Üçanbarh) Bey-

han Sultanim baltaclar kethüdas Ha-

c Halil Aa'mn olu olup 1084^de

(1673/74) stanburda dodu. Gençli-

inde Beyhan Sultan'a baltac olup

Damad brahim Paa ile yaknlk ku-

rarak o sayede kaleme girdi. 1124'de

(1712) dârüssaâde yazcs olup Rebi-

^rülewel 1125^de (Nisan 1713) Hare-

meyn muhasebecisi oldu. ehid Ali

Paa'nm sadâretinde azledildi. a'bân

1128'de (Temmuz-Agustos 17l6) ni-

anc vekili olup 5 Ramazan 1130'da

(2 Austos 1718) reisülküttab oldu.

Rebiyülewel ll43'de (Eylül-Ekim

1730) azledildi. Rebiyüiâhifde (Ekim-

Kasm) defter emini olduysa da he-

men ardndan Bozcaadaya sürüldü.

Ardndan stanbufa çarld. 27 Zil-

ka'de ll44'de (23 Nisan 1732) defter-

dar- kk- e\^'e\ oldu. Rebi>âile\^^el

1145 (Agustos-Eylül 1732) ortalarn-

da vefat etü. Akll, olgun, benzersiz

bir bilgindi. Sinan Paa Medrese-

simde medfundur. Galata^da Kuleka-

psrnda bir çeme yapü. Olu Abdül-

kadir Efendi^dir, (IV. 225/26)

Mehmed Efendi (Üftâdezâde) b-

rahim Efendi'nin oludur. 20 sene

eyhlik edip 1109'da (1697/98) vefat

etti. (IV. 198)

Mehmed Efendi (Üstüvanî) aml-
dr. Ahmed b. Mehmed'in olu olup

1017'de (16C8/09) -dodu. Anadolu^

ya göçünce dümana esir oldu. Kur-

tulduktan sonra stanbul'a gelip Aya-

sofya'da somaki direk yannda vaaz

ettiinden bu ad ald. 1066'da (1655/

56) Kbrs'a gönderildi. Sonra affedi-

lerek am'a gitü ve Muharrem 1072'

de (Eylül l6()l) orada vefat etti. Üstü-

vanî adnda namaza dair bir risalesi

vardr. (IV. 173)

Mehmed Efendi (Vaiz Kapayî)

Celvetî tarikatinden ve Bursa eyhle-

rinden olup 1135'de (1722/23) orada

120 yanda vefat etmitir. (IV. 219)

Mehmed Efendi (Vankulu) Vanl-

dr. Müderris, Manisa müftüsü, Sela-

nik, Kütahya, Yeniehir ve Medine

kads oldu, Receb lOOO'de (Nisan-

Mays 1592) vefat etti. Fakih, sâlih,

nezihdi. Eserleri: Dürer u Gtrer Ha-

iyesi, tercih-i beyyinât ve tertib-i si-

yasete dair risaleler, Stbah-t Cevheri

Tercmnesi, Kimya-y Saadet Tercü-

mesi (IV. 130)

Mehmed Efendi (Vardan eyhzâ-

de) Babas eyh Mehmed Vardarî,

Evrenos torunlarmdandr. Müderris

ve Bursa mollas olup Cemaziyelev-

vel 1055'de (Temmuz 1645) vefat et-

ti. Fâzl ve üç dilde airdir. Sure-i Mâ-

ide'ye tefsiri, Dürer u Gurere haiye-

leri,^ Tefsir-i Beyzâvîve baka tefsirle-

re mebahis ve talikat vardr. Olu,

sudûrdan /.bdülganî Efendi^dir. (IV.

I6l)

Mehmed Efendi (Vardarî eyhzâ-

de) Hüsâneddin Uakt evlâdndan

Abdülganî Efendi'nin olu olup mü-

derris, Eyüp, lisrde (1719) Edirne,

1137'de (1724/25) Medine, ll40'da

(1727/28) stanbul mollas olup ll4r



de (1728/29) azledilmitir. Rebiyülâ-

hr 1143 'de (Ekim-Kasm 1730) istan-

bul kads oldu. Il45'de (1732/33)

Anadolu kf.zaskeri olup ll46'da

(1733/34) ayrld. Uzun müddet bota
kalp 1158'de (1745) Papasoglu Mes-

cidi'ne minber koyarak ilk defa Cu-

ma namaz kdnaca gece, gece yar-

snda Kbrs'a sürülmütür. O sene

sonunda orada vefat eyledi. Âlim ve

fâzld. Kasmpaa'da Karanlk Mes~

cid'de bir çeme yapt. Torunu, su-

dûrdan Mehned Efendi'dir. (IV. 235)

Mehmed Efendi (Vardarî eyhzâ-
de) Sudûrdan Mehmed Efendi'nin to-

runlarndandr. Müderris ve Rebi"^^-

lâhir 120rde (Ocak-ubat 1787) Sela-

nik mollas, sonra am mollas. ev-
val 1210'da (Nisan 1796) Mekke kad-
s, sonra stanbul payesi, Rebi}ailâhir

1227'de (Nisan-Mays 1812) Anadolu

payesi, ardndan Anadolu kazaskeri

ve 1232 (18 r 7) balarnda Rumeli ka-

zaskeri oldu. 4 Cemaziyele\^^el 1232'

de (22 Mart 1817) vefat etü. Çaram-
ba'da medfur.dur. Hezârfen bir zat idi.

Oullan Zek ariya Efendi(-*) ile erif

Mehmed Efendi 'dir(->). Biri de meva-
liden Kâmil Yahya Efendi 'dir(->'). (IV.

282)

Mehmed Efendi (Vine) aban
Efendi ile Ezelzâde'den tarikati alp

Balat'da Ferruh Kethüda Zaviyesi

eyhi oldu. Üsküdar'da Atik Valide

Camii yaplnca vaizlii buna verildi.

992'de (1584) vefat etti. Olu emsî
Paa Camii r.auhaddisi bulunan Vi-
nezâde 1010^ da (1601/02) vefat eyle-

mitir. (IV. 12,4/25)

Mehmed Efendi (Yalkçzâde)
Müderris, Selanik mollas oldu. Mu-
harrem 11 36' da (Ekim 1723) vefat et-

ti. Fâzldr. (T/. 220/21)

Mehmed Efendi (Yahyâzâde) Sâri-

ku'n-nücûm Ahmed Efendi'nin olu-
dur. Müderris, molla, Ramazan 1172'

de (Mays 1759) Edirne mollas, Mu-
harrem 1176'da (Austos 1762) Mek-
ke mollas oldu. 1178'de (1764/65)

vefat eyledi. Edirnekap'da medfun-

dur. (IV. 248)

Mehmed Efendi (Yamak) eyh Çe-

lebi smail Dedemin olu olup mi-

mard. Yamaklar Mescidi 'ni yapt.

(IV. 136)

Mehmed Efendi (Yava) Abdullah

b. Ali'nin oludur. Müderris ve kad
olup 1012'de (1603/04) vefat etti.

Nazmîzâde Tekkesi'nin bânîsi Yava-
ça Mehmed Çelebi bu zattr. (IV. 137)

Mehmed Efendi (Yavuz Çelebi)

Zeynî eyhi Sey^dd Ali Efendizâde

Bursal Ahmed Çelebi'nin oludur.

Müderris ve Safer 1013'de (Temmuz
1604) E^'üp kads ve Cemaziyelev-

velde (Ekim) nakibüleraf oldu. ev-
val 1013'de (Mart 1605) vefat etti.

Âlim, fâzldr. Olu Mustafa Âlî Efen-

di'dir(-^). (IV. 138)

Mehmed Efendi (Yazczâde) Geli-

bolu'da otururdu. Hac Bayram Velî'

nin halifelerinden olup 855'de (1451)

vefat etti. Ermi saylanlardandr.

9119 beyti havi Muhammediye' si var-

dr. Kardei Ahmed Bîcan da Bayra-

mîye halifesi ve ermi saylanlardan-

dr. Kardeinin yannda medfundur.

Envârü'l-Â§kînY^^mi\:. (IV. 103)

Mehmed Efendi (Yeen) Bosnal-

dr. Mehter Yusuf Aa'mn olu olup

ll42'de (1729/30) vefatnda stan-

bul'a geldi ve babasnn iki yüz kese-

lik mirasna nail olduundan bunun-
la geçinip çalp okuryazar oldu.

Sonra hâcelik verilip 1154'de (1741)
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mukabele-i süvari oidu. 1157'de

(1744) silahdar kâtibi, ewâl 1159^da

(Ekim-Kasm 1746) Anadolu muhase-

becisi olup Muharrem llöO'da (Ocak

1747) azl ve Ramazan 11 60 'da (Eylül

1747) mznâme-i e\^^el oldu. Sonra

defter emini olup azilden sonra ikin-

ci defa ve ll67'de (1753/54) üçüncü

defa defter emini oldu. 7 -a'bân

ll68'de (19 Mays 1755) sadâret ket-

hüdas olup 7 Zilka'de ll68'de (15

Austos 1755) azledilerek Bursaya

gönderildi. Cemaziyele\^^el 11 69'da

(ubat 1756) serbest brakld ve evi-

ne geldii gün vefat etti. Eyüp'de

Tokmaktepey^e defnedildi. Re'y ve

tedbir sahibiydi. (IV. 241/42)

Mehmed Efendi (Yeen) Hâcegân-

dan olup baruthane nâzn iken 1171'

de (1757/58) vefat edip Kayalar'da

defnedildi. (IV. 242)

Mehmed Efendi (Yoluk Çelebi)

Hamidlidir. lim tahsil edip eyhler-

den el ald. Kürsü eyhi ve nihayet

Ayasof>^a eyhi oldu. Cemaziyelâhir

1009'da (Aralk l600) Süleymaniye

civarnda evinin helasna girdii sra-

da, yaknndaki tmarhaneden kaça-

rak lama atlp bu bacadan kurtul-

ma niyetiyle çkan bir delinin alât-

süfliyesiyle izdira etmesiyle vefat \nj-

kû bulmutur. Evdekiler fer^^adma

yetiip delinin elinden aldlarsa da

kurtulmas mümkün olamamtr.

Olu, brahim Efendi(-^), kardei Sâ-

niîMahmudEfendi'dir(->). (IV. 135)

Mehmed Efendi (Yorganc Emir)

Geylânîdir. ranl se^^idler gibi iki ta-

rafna saç brakma. Balarnda Fâtih

türbedan olup 926'de (1514) Belgrad

seferinde fetih gününü tayin eylemi-

tir. Bu sebepten halk kendisine inan-

d için 150 akçe vazife verildi. Sara-

ya girip çkard. 977^de (1569/70) ve-

fat eyledi. Gül Camii yaknnda zavi-

yesinde medfundur. Hayatnda biri

ku^a ve dieri mezar olarak iki yeri

kazdrp vefatnda yaknlar ku^o ye-

rine defnededer. Olu smail'e rüya-

snda cesecinin nakledilmesini ve o

yerin kazlmasn emreder. Öyle edil-

dikde o mahalden tatl bir su çkar.

Olu yerine eyh olduysa da kadnla-

rn yaknl Sokollu Mehmed Paa^^a

bildirilmek'e azledildi. Büyüklerin

yardmyla geçindi. 1020'de (I6II)

vefat etmitir. (IV. 119)

Mehmed Efendi (Zekeriyâzâde)

eyhülislam Zekeriyâ Meyli Efen-

di'nin(-^) oludur. Müderris, zmir

mollas oldu. Rebiyülâhr 1018'de

(Temmuz :.609) vefat etti. Bilgili ve

saf huyluydu. (IV. l4l; II. 427) [11.

427'de vefat tarihi Rebiyüie\^-^el 1018

(Haziran l609) olarak verilmitir.]

Mehmed Efendi (Zeyrek) Hac
Bayram Velî'den el- ve Hzr ah'dan

icazet ald. Muradiye ve Sahn müder-

risi oldu. Medresesinin bulunduu

yokua onun ad verilmitir. Hocazâ-

de ile bir tartmada risalesi makbule

geçmeyip medresesi Hocazâde'ye

verilmitir. Kendisi Bursaya gidip

yerleti ve :âcir Hasan geçimini sala-

d. Sonra .stanburdan medrese veril-

diyse de gelmemitir. Ömrünün so-

nunda \nj2: akçe ile Bursa'ya müftü

oldu. 879^da (1474/75) vefat etti. O-
lu sudûrdan Rükneddin Efendi^dir.

Evlâdndan Paa Çelebi, dârülhadis

müderrisiydi. stanbuPa ve buradan

Edirney-e ;gidip vefat etmitir. Biri de

Mehmed Çelebi 'dir(->). (IV. 104)

Mehmed Efendi (Zülf-i nigâr) Bir-

givî Abdülkerim Efendimin oludur

ki, annesi Hzr Beyzade müftü Ah-



med Paann kz Emetullah Ha-
run'dur. Henüz 25 akçe müderrisi

iken 964'de (1557) vefat etti. Hâiye-i
Tecridi, Hidâyeden bir kitab ve
erh 'i Miftâh'di kelimat vardr. Baz
risaleler yazd. (IV. 114)

Mehmed Emk Kurttur. inavan be-

yi idi. 940'da (1533/34) kalenin anah-

tarn brahim Paa'ya teslim etmiti.

Sadk bir bey Darak muhterem vefat

etti. (IV. 112)

Mehmed Emm Aazâde bak. Emin
Mehmed Efendi; Es'ad Mehmed Efen-

di

Mehmed Eminzâde hak. Hüseyin
Aga

Mehmed Giray Cengiz Han soyun-

dan olup umnu'da oturmaktayd.

Ancak rahatsz olduundan ve husû-

san o civar ekyasnn cezalandrl-

masn engellemesiyle, üzerine Ye-

en Paa gönderilip Selâmet Giray

yanma firar ettiyse de, takibat üzerine

kendisini gizlemi ve bu halde vefat

etmitir. Kaynpederi, Trnova â'yâ-

nmdan Osman Efendi, bu sebepten

katledildi. (IV. 268/69)

Mehmed Giray Han I Mengli Giray

Han'n evlâddr. Babasna kalgay ve

halef oldu. Zdhicce 918^de (ubat
1513) Krm han olmutur. 927'de

(1521) Ejderhan han Yamurcu Han
ile savap malup ederek döndü-
ünde oullar Gazi Giraym ve Baba
Girayn müsamahasyla vefat etti.

Hanlk müddeti 8 ve ömrü 58 yldr.

Mücâhid ve gayretliydi. Baba Giray,

kardeine kalgay olduysa da, Receb
930'de (Mays :524) azledildi ve ev-
val'de (Austos) kardeiyle birlikte

vefat etti. Bir olu da slâm Giray

Han'dr. Dördüncü olu Emin Giray,

Devlet Giray zamannda vefat etti.

Beinci olu Özbek Giray, kardei s-
lâm Giray'a kalgay olup birlikte azle-

dilmitir. (IV. 108/09)

Mehmed Giray Han 11 (Semin) I.

Devlet Giray Han'n oludur. Kardei
Ahmed Giray'm vefaünda kalgay ol-

du. Babasnn vefatnda 985'de

(1577) Krm han oldu. Kalgay Âdil

Giray esir olunca Alp Giray' kalgay

ve olu Saadet Giray' nureddin eyle-

di ki, Krm'da hann ikinci halefi ma-
kamnda bulunan bu makam bu sene

icat olunmutur. Sonra itaatten çk-
makla Özdemirolu Osman Paa gi-

dip 40 gün muhasaradan sonra 992'

de (1584) cezalandrmür. Ömrü 52
ve hanlk müddeti 7 sene 3 aydr. Kz-
nn olu 1030'da (1621) Leh muhare-
besinde hazr bulunmutur, (IV. 124)

Mehmed Giray Han III II. Mehmed
Giray Han'n olu Selâmet Giray'm

oludur. Bü}Tjk kardei Devlet Gi-

ray', Gazi Giray yok edince bu kar-

dei ahin Girayla kaçma. Sonra

yakalanarak Yedikule'de tevkif edil-

di. 10l6'da (1607/08) Selâmet Giray

Han'a kalgay oldu ve Tohtam Giray'

yok edince yine kaçt. Bir aralk yaka-

lanp stanbul'a tutuklu olarak getiril-

di. Cemaziyelevvei 103 2' de (Mart

1623) Krm han oldu. a'bân 1033'de

(Mays-Haziran 1624) azledildi. Zilka-

'de 1035'de (Austos 1626) ikinci defa

han oldu. 7 evval 1038'de (30 Mays
1629) serkeçe hareketi dolaysyla
çatmayla ele geçirilip cezalandrla-

rak vefat etti. Hanl 4 sene 9 aydr.

(IV. 153)

Mehmed Giray Han rv Selâmet Gi-

ray Han'n oludur. Canbek Giray'm

üçüncü hanlnda nureddin, sonra

kalgay olup Receb 1051'de (Ekim
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l64l) Krm han oldu. Rebi^oilâhir

1054'de (Haziran 1644) azledildi. 1064'

de (1654) ikinci defa han olup 1076'

da (1665/66) ayrlp Kalmuk içinde fi-

rar etti. Ceraaziyelâhir 1085'de (Eylül

1674) vefat etti. Olu Canbek Giray,

babasnn cenazesini Bahçesaray'a

naklederek dedesinin türbesine def-

netti. Gazi, mücâhid idi. Türkçe iir-

leri vardr. (IV. 181)

Mehmed Hâfzeddin (tbn Bezzaz)

Mehmed Kirderî oludur. Molla Fena-

ri ile çadat. Mübahesede, fürüda Fe-

narî'ye ve dierlerinde Fenarî buna ga-

lip oldu. 827^de (1424) A*efat etti. Feta-

vâ-y Bezzâziye ve Menâkb- hnam-
A'zam telif eylemitir. (IV. 101)

Mehmed Halife Hasodaldr. Bir T^^-

n'j^ yazd. Bu senelerde (l6201er) ve-

fat etti. (IV. 150)

1028 Mehmed Han Kürt beylerinden

olup Bagdad muharebelennde bu-

lundu. 1038'de (1628/29) iMagrav

Mehmed Paa yedinde vefat etmitir.

(IV. 153)

Mehm^ed Kad Kadlardan olup

873'de (1468/69) vefat eyledi. Üskü-

dar ilerisinde bir mescid yapt ki, ora-

s buna nisbetle "Kadköynj" adn al-

d. stanbul'da da bir camii vardr.

(IV. 103)

Mehmed Kapdan Riyâle-i hümâyan

olup bu senelerde (17601ar) vefat et-

ti. (IV. 249)

Mehmed Kapdan (Hatabzâde)

Tersane-i Âmire'den yetierek 1173'

de (1750/60) liman reisi oldu. 24 Safer

llSrde (22 Temmuz 1767) vefat etti.

Çümklük'te defnolundu. (IV. 249)

Mehmed Kuli Paa (Halhal) ran

beylerinden olup Cemaziyelevvel

11 39'da (Ocak 1727) mîrimîran rüt-

besiyle Halhal mutasarrf oldu. Son-

ra vefat etmitir. (IV. 221)

Mehmed Külhrjî (Seyyid) Ermi
saylanlardan olup 1105'de (1693/94)

vefat etti. Hac Bahâyi Mescidi'ne

defnedildi. (IV. 194)

Mehmed Memi Can Nakibendî ey-

hi olup Zilka'de lOOS'de (Mays-Hazi-

ran l600) vefat etmitir. Emir Buha-

r'de medfundur. Kemâl ve irfan var-

d. Muasr Hoca Kad Mehmed Zâhid,

Buhara'nm büyük Nakibendî eyhle-

rinden ve azizlerinden olup 1000

(1592) tarihinden sonra o taraflarda

vefat eylemitir. Kardeinin olu "Der-

vi Velî" diye mehur ^^Derva Meh-

med" dahi o taraflarda mehur olmu-

tur. Mehmed Zânid'in halifesi Hâce-i

Kâânîdir ki, 'Mhdum- a'zam'^ diye

o tarikte mehur olmutur. Der\ti

Mehmed'in og:.u Mehmed Fânî,

Hind'e gidip D^shli'de vefat eyledi.

Mehmed Bakî dahi bunun halifesi ola-

rak o taraflarda ohret almtr. Bunun

halifesi Hoca Ahmed Fârûkî ve bu za-

tn olu Mehmed Ma'sum ve bunun

olu Mehmed Hacegî'dir. (IV. 135)

Mehmed Mol£ (Vaiz Arab) Ömer

b. Hamza'nm oludur. Dedesi Sa'

deddin Teftazâmmin talebesindendir.

Antakya'da dodu. Orada, Diyarbe-

kir ve Tebriz'de oku^op öhret bul-

du. Vaaznda II. Bâyezid hazr bulun-

mutur. Zndk, mülhid ve Erdebilî

yandaianm kötüiedi. Sûfilere de kar-

yd. I. Süleyman'la (Kanunî) birlikte

Engürüs gazalarnda bulunup Üs-

küp'de 10 sene kadar tefsir okuttu.

Ömrünün sonunda Bursa'da oturup

büyük bir cam' inasna baladysa

da bitirmeye muvaffak olamayarak

14 Muharrem 938'de (28 Austos

1531) vefat etti. Ezberinden tefsir



ederdi, Sthâh hadisleri tamamen ez-

berindeydi. Cuma günü hatibin oku-
duu âyeti tefsir eylemek âdetiydi.

Zamann en bilgini ve en üstünü olup
evliyadand. Tehzihü'-email ve
kimyaya dair risaleleri vardr. Olu
Mehmed Efendi'dirC-^). (IV: 111)

Mehmed Muineddin Bey Süley-

man Bey^'in oludur. Vefatnda Sinop
beyi olc.u. 796'da (1394) vefat etti.

Kötü huyluydu. (IV. 101)

Mehmed Paa Karamanldr. Hz.

Mevlânânm evlâdndan olup yükse-

lerek 869'da (1464/65) niana ve 10

ay sonra vezir oldu. 882'de (1477/78)

sadrazam olup 886'da (1481) L Meh-
med (Fftih) vefat edince hogörü-
sünden shak Paa ve Gedik Ahmed
Paa gibi devlet büyükleri II. Bâyezid
gelinceye kadar ileri idare etmi ve
bu da vefat etmitir.^ Kumkap'da ca-

miinde nedfundur. "Nian" mahla-
syla air ve fâzld. Olu Ali Bey ve
bunun olu Mustafa Bey'dir. Kardei
kadlardm Karaçelebi Hüsâmeddin
Efendi olup "Karaçelebizâde"lerin

atasdr. (IV, 105)

Mehmec Paa Amasyaldr. I. Süley-

man'n (Kanunî) ehzadeliinde ni-

ancs olduundan padiah oluncs

(1520) niancla getirdi. Az müddet-
te vefat e:ti. Orta halliydi. (IV. 108)

Mehmec: Paa Kapdan Hayreddin
Paa'nm oludur. Müteferrika- derya

ve sonra Salih Paa'nm (v. 1556) yeri-

ne Cezayir beylerbeyi ve sonra Tu-

nus beylerbeyi olup oralarda öhret
alp dümana galebe çald. Sonra ve-

fat etü. Âdildi. (IV. 114)

Mehmed Paa Lala Mustafa Paa'
nm, Msr emiri Kansu Gavri'nin k-
zndan olan oludur. Babas, yiitlik

ve cesurluu yükselmesine sebep
olup Musul ve Dulkadriye, yani Ma-
ra beylerbeyi olduktan sonra Haleb
beylerbeyi oldu. ewâl 982'de
(Ocak-ubat 1575) vefat eyledi. Ba-
bas çok acd. Hrs olmamas ve zu-

lümden uzak durmas dolaysyla Ha-
leb halk vefatna matem etmitir. Ya-

30 idi. (IV. 121)

Mehmed Paa Solak Ferhâd Paa'
nm oludur. Sancakbeylerinden olup
Kastamonu beylerbeyi oldu. 985'de

(1577) Kars beylerbeyi olup 987'de

(1579) ran harbinde bulundu. 990'da

(1582) Diyarbekir valisi olup a'bân
992'de (Austos 1584) ran seferinde

ehid olmutur. Cesur, sâdk, tedbir-

liydi. (IV. 124)

Mehmed Paa Neâr Mustafa Paa'
nm olu olup Hümâ Sultan nikâh

olunmutur. Sonra ehrizor beylerbe-

yi olarak 994'de (1586) vefat eyledi.

Olu Mustafa Aa'dr. (IV. 126)

Mehmed Paa Köle Üveys Paa'nm
oludur. Beylerden olup 998'de

(1590) Trablusgarb beylerbeyi olup
az müddette vefat eyledi. (IV. 129)

Mehmed Paa Sakzhdr. evval
995'de (Eylül 1587) Trablusgarb bey-
lerbeyi oldu. 998'de (1590) vefat ey-

lemitir. (IV. 127)

Mehmed Paa skender Paamn o-
ludur. Beylerden olup Rebiyülâhir

lOOO'de (Ocak-ubat 1592) Revan
beylerbeyi oldu. Sonra vefat etmitir,

(IV. 130)

Mehmed Paa Zâl Mahmud Paa'nm
oludur. Yükselip Safer lOOrde
(1593) Tunus beylerbeyi oldu. Orada
vefat etti. (IV. 130)

Mehmed Paa Koca Sinan Paa'nm
damad olup yükselip beylerbeyi ol-
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mutur. 999^da (1591) Bosna beyler-

beyi olup lOOO^de (1591/92) azledil-

di. Sonra Peçuy sanca muhafz ol-

du. 1006'da (1597/98) Yank harbin-
.

de ehid oldu. (IV. 133)

Mehmed Paa Sadrazam Ferhâd Pa-

a'mn oludur. Babas sayesinde va-

liler kerv^amna dahil olup lOOO'de

(1591/92) Kastamonu, sonra Haleb,

sonra Mara, 1002'de (1593/94) Sivas,

sonra iki kere Diyarbekir beylerbeyi

ve sonra Gence valisi olup 1007 "de

(1598/99) azlolundu. Sonra vefat et-

mitir. (IV. 134)

Mehmed Paa Hzr Paa'nm olu-

dur. Beylerden olup babasnn ev-

kiyle Revan beylerbeyi oldu. 1013 'de

(1604/05) randa esir olduysa da kur-

tulup az bir müddette vefat etmitir.

(IV. 138)

W30 Mehmed Paa Koca Sinan Paa^nm

oludur. Kapcba ve 999'da (1591)

yeniçeri aas oldu. Sonra Ramazan

lOOO'de (Haziran 1592) Rumeli bey-

lerbeyi, lOOrde (1592/93) am valisi

ve 10b2^de (1593/94) vezidikle serdâr

oldu. 1005'de (1596/97) babasnn ve-

fatnda azledildi. Sonra Belgrad mu-

hafz olup buradan Konya ve 1013'

de (1604/05) am valisi olup sene so-

nunda azledildi. Gelince kubbe veziri

olup Cemaziyelewel 10l4^de (Eylüi-

Ekim 1605) vefat etti. Babas sayesin-

de mesned sahibi olup muharebeleri

kazanmazd. Kumntuluydu. (IV. 139)

Mehmed Paa Güzelhisarl Üveys

Paa nm oludur. Enderun'dan yeti-

me olup kilerciba oldu. a'bân

10l4'de (Aralk l605) am valisi ol-

duktan sonra Celâli üzerine serasker-

lik isteyerek Receb 1015'de (Kasm

1606) vezidikle Aydn muhassUg ile

Özi'ye gönderildiyse de gitmekte te-

reddüt etmi ve lOlö^da (1607/08)

vefat eylemitir. Olu Cezayir beyler-

beyi olup e\^^âl 1054^de (Aralk

1644) ayrld. (IV. 141)

Mehmed Paa Çerkesdir. Ende-

run'dan yetiip çukadar- ehriyârî ol-

du. 1027'de (1618) vezir rütbesiyle

am valisi ve 1028'de (l6l9) kubbe

veziri oldu. Cemaziyele^^^^el 1033'de

(Mart 1624) sadrazam ve serdâr- ek-

rem oldu. Abaza Mehmed Paay yo-

la getirdi. Tokatla gelince Rebi>Tilâhir

1034'de (Ocak 1625) hastalanp vefat

eyledi. Cenazesi stanbul'a getirilip

Bâyezid Camii harimine defnedilmi-

tir. Cesur, tedbirliydi. (IV. 150)

Mehmed Paa Arnavutogludur.

Beylerden olup Musul valisi oldu.

1035'de (1625/26) Bagdad harbinde

ehid oldu. (IV. 151)

Mehmed Paa 1035^de (1625/26)

kapcba ve sonra Hafz Paamn sa-

dâretinde kethüda oldu. Sonra Ru-

meli payesi verildi. 1041^de (1631/

32) yalnzla çekilip sonra vefat etti.

(IV. 155)

Mehmed Paa Silahdar Mustafa Pa-

amn kardeidir. 1048'de (1638/39)

Musul beylerbeyi olup kardei göz-

den düünce azledildi. Kötü halde

vefat etti. (IV. l60)

Mehmed Pae. Mastici akirdi olup

Enderun'dan ewâl 1060'da (Ekim

1650) çknda Cezayir beylerbeyi

oldu. Birkaç sene oralarda kalp son-

ra vefat etti. (I\'. 170)

Mehmed Paa Arnavutdur. Arabis-

tan cihetine giderek orada ilerieyip

Trablusam be;7erbeyi oldu ve güzel

hizmeüe bu görevde kald. 1062 'de

(1652) Malatya sanca arpalk verile-

rek oralarda vefat etmitir, (IV. 170)


